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1.

Wstęp

1.1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska Powiatu Inowrocławskiego. Jego załącznikiem jest Plan Gospodarki Odpadami. Program ten stanowi rozwinięcie,
na poziomie lokalnym, Programu ochrony środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.2

Cel i zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań jakie stoją przed samorządem powiatowym w dziedzinie ochrony
środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
oraz, w znacznej mierze wynikającej z nich, Polityki Ekologicznej Państwa.
Dokument ten powstał w wyniku szeregu kompromisów pomiędzy Starostwem Powiatowym i
gminami tworzącymi Powiat. Osiągnięcie ich było warunkiem niezbędnym dla stworzenia warunków prowadzenia przez gminy i powiat wspólnej polityki w dziedzinie ochrony środowiska, a w jej
wyniku zwielokrotnienia efektów, rozszerzenia współpracy, realizacji zadań zakrojonych na większą, skalę umożliwiającą starania o wsparcie funduszy unijnych.
Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata
2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. Podejmuje więc zagadnienia
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te
są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków
bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych, chemikaliów i awarii.
Bardzo ważnym i całkowicie nowym elementem Programu, związanym z koniecznością
zdawania przez Starostę co dwa lata sprawy przed radą z jego realizacji, jest zbilansowanie potrzeb z możliwościami finansowymi, a więc osadzenie go w realiach ekonomicznych.

1.3

Podstawa prawna opracowania
Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na powiaty przez ustawę z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627) w art.17 i 18, ustawę z
27.04.2001 o odpadach (Dz. U. 2001.62.628) w art. 14 ust.6 oraz ustawę z 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. 2001.100.1085) w art. 10 w zakresie terminu jego realizacji. Zakres merytoryczny Programu ochrony środowiska określają Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na
szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z
09.04.2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003.66.620) i Poradnik
powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami. Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998
r. Nr 91 poz. 578) z tekstem ujednoliconym w Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592. Ustawa z dnia 24
lipca 1998 r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą kompetencyjną”. Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawodawstwo regulujące problematykę ochrony środowiska implementuje ok. 80 dyrektyw, których pełen wykaz załączony jest w wytycznych.

1.4

Podstawa formalna opracowania
Formalną podstawą opracowania jest wynik, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu, przetargu
nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia 05 maja 2003 r. W jego wyniku dnia 29 maja 2003 r. została podpisana umowa nr 36/2003.

1.5

Merytoryczna dokumentacja źródłowa stanowiąca podstawę opracowania
Konieczność pozyskania, dla celów realizacji opracowania, szeregu dokumentów spowodowała wystąpienie Wykonawcy do Starostwa o przygotowanie kopii lub udostępnienie do skopiowania, następujących danych:
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1. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego – o ile takowa była opracowana
2. Wykazu wydanych od początku roku 1999 pozwoleń na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz całkowitą ilość wydanych w minionym
roku kalendarzowym pozwoleń na budowę w podziale na budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i wielorodzinne oraz przemysłowe i handlowe z podaniem dla każdej z
grup ogólnej powierzchni użytkowej
3. Wykazu zakładów zobowiązanych przez Państwową Straż Pożarną do opracowania
wewnętrznych planów operacyjno – ratunkowych
4. Danych dotyczących ilości i rodzaju odpadów z zakładów, które złożyły wnioski o zezwolenie na wytwarzanie odpadów
5. Danych odnośnie lokalizacji nadajników radiowych i telewizyjnych
6. Danych odnośnie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
7. Wykazu pozwoleń wydanych zgodnie z art.181 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
8. Wykazu decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązek dokonania przeglądu ekologicznego
9. Wykazu decyzji określających zakres, sposób i termin rekultywacji (o ile takie były wydane)
10. Wykazu decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązek prowadzenia pomiarów spowodowany przekroczeniami dopuszczalnej emisji (o ile takie były wydane)
11. Wykaz nie wymagających pozwoleń, zgłoszonych zgodnie z treścią art.152 POŚ, instalacji (Rozp. MŚ 2001.140.1585) (o ile takie były dokonane)
12. Wykazu decyzji wydanych zgodnie z art.154 ust.1 POŚ, a dotyczących spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska przez instalacje nie wymagające pozwoleń (o ile
takie były wydane)
13. Wykazu decyzji dotyczących ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i przywrócenia go do stanu właściwego (o ile takie były wydane)
14. Powiatowego programu zalesiania nieużytków (o ile taki został opracowany)
15. Listy mogilników wymagających likwidacji (o ile takie istnieją)
16. Wykazu ujęć wody indywidualnych użytkowników (osób fizycznych i prawnych) zawierającego informację o lokalizacji, zatwierdzonych zasobach, zasięgu stref ochronnych –
według wydanych pozwoleń wodno-prawnych i/lub dokumentacji hydrogeologicznych
17. Wykazu powiatowych jednostek służby zdrowia wraz z adresami oraz ilością łóżek
18. Aktualnej liczby zarejestrowanych pojazdów w podziale na osobowe i ciężarowe
19. Danych charakteryzujących ilość pożarów, katastrof drogowych z udziałem pojazdów
przewożących towary stanowiące zagrożenie ekologiczne, awarii przemysłowych stanowiących zagrożenie dla środowiska (Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Policja)
20. Danych dotyczących potrzeb w zakresie budowy, naprawy i modernizacji obwałowań
przeciwpowodziowych
21. Listy stanowisk archeologicznych (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
22. Danych umożliwiających kontakt z następującymi instytucjami: Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Spółkami wodnymi, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Do gmin tworzących Powiat Inowrocławskich, Wykonawca wystąpił o przygotowanie kopii
lub udostępnienie do skopiowania oryginałów następujących danych:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2. Zestawienia, wraz z zaznaczeniem na mapie obszaru, jeszcze obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z załączonymi prognozami ich
oddziaływania na środowisko
3. Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego wraz z okresowymi ocenami jej realizacji
(o ile taka była dla gminy opracowana)
4. Inwentaryzacji przyrodniczej lub waloryzacji przyrodniczo – krajobrazowej (o ile takowa
była opracowana)
5. Wykazu form ochrony przyrody na terenie gminy: rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe wraz z danymi o ich
powierzchni, przedmiocie ochrony, właścicielu i zarządzającym (o ile nie zostały szcze-
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

gółowo opisane w innych dokumentach) - dane te mogą również być dostarczone przez
Starostwo
Pochodzących z zatwierdzanych przez wójta/burmistrza dokumentów danych dotyczących obwodów łowieckich, w szczególności rocznych planów łowieckich i wieloletnich
planów hodowlanych – dane te mogą również być dostarczone przez Starostwo
Gminnych programów rozwoju mieszkalnictwa, zalesień, transportu, ochrony zabytków,
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, ochrony złóż kopalin i rekultywacji terenów po
eksploatacji, rozwoju rolnictwa ( w tym ekologicznego), edukacji ekologicznej (o ile takowe nie zostały włączone do innych dokumentów lub zostały opracowane)
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (o
ile został opracowany)
Gminnego programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (o ile był opracowany)
Gminnego programu gospodarki odpadami (o ile był opracowany)
Informacji dotyczących udziału gminy w realizacji kontraktu wojewódzkiego (o ile takowy
gminy dotyczy)
Informacji dotyczących zadań rządowych wprowadzonych do planów miejscowych wraz
z kopiami umów (o ile takie zostały podpisane)
Szczegółowych danych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, a więc: schematów
ideowych sieci wraz z ogólnymi danymi odnośnie średnic, materiałów, ilości przyłączy ( o
ile takie były sporządzone), ich opomiarowania, rocznego rozbioru wody z minionych kilku lat, lokalizacji ujęć, ich zatwierdzonych zasobów, stref ochronnych, kopii pozwoleń
wodno – prawnych, technologii uzdatniania wody, właścicieli ujęć, użytkowników, ich
formy organizacyjnej, ilości i parametrów studni i zamontowanych pomp, szczególnie ich
mocy, rocznego poboru z minionych kilku lat, taryf, regulaminów, planów modernizacji i
rozbudowy; podobnie odnośnie oczyszczalni, punktów zlewczych, wylewisk i sieci kanalizacyjnej, parametrów technicznych oczyszczalni takich jak przepustowość, zapotrzebowanie na energię, rodzaj konstrukcji, krótki opis technologii; kopie pozwoleń wodnoprawnych, ilość korzystających z kanalizacji mieszkańców, schematy ideowe i podstawowe dane techniczne sieci kanalizacyjnych, rodzaj kanalizacji, właścicieli obiektów i
urządzeń, użytkowników, ich formy organizacyjnej, taryf, regulaminów, planów modernizacji i rozbudowy
Funkcjonujących na terenie gminy urządzeń do podczyszczania wód opadowych
Szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami, a więc: krótkiego opisu organizacyjnego funkcjonującego systemu, ilości gospodarstw domowych, wyposażenia w
kubły: ilość i rodzaj, aktualnych danych dotyczących ilości rocznie usuwanych odpadów
z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, danych dotyczących
miejsc składowania: wielkości kwater, ich pojemności, stopnia zapełnienia, przewidywanego terminu zamknięcia, zabezpieczeń (nieprzepuszczalne podłoże, bentonit, folia rodzaj i grubość, sposób łączenia, piezometry), odprowadzania odcieków, ich oczyszczania, odgazowania, produkcji energii elektrycznej, zasilania obiektu w energię elektryczną, wodę; danych dotyczących wagi, kompaktora, higienizacji opuszczających składowisko samochodów, linii technologicznych do segregacji, miejsc i sposobu czasowego
składowania odpadów niebezpiecznych, opłat za złożenie tony lub metra odpadów; dokumentów przeglądu ekologicznego, szkolenia eksploatującego, taryfy opłat za odbiór
odpadów, ilości podpisanych umów z osobami fizycznymi i prawnymi, ilości zarejestrowanych na terenie gminy podmiotów gospodarczych, ilości przekazywanych rocznie recyklerom surowców: złomu, szkła makulatury, plastyków, Regulamin utrzymania czystości i porządku
Ilości i miejsca usuwanych w ciągu roku osadów z oczyszczalni ścieków
Wykazu „dzikich” wysypisk, które jeszcze nie zostały zamknięte, zlikwidowane bądź zrekultywowane wraz z orientacyjną objętością złożonych na nich odpadów
Wykazu firm posiadających pozwolenia wydane w oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Danych dotyczących komunalnych terenów zielonych w układzie: rodzaj, lokalizacja powierzchnia, jednostka odpowiedzialna za ich utrzymanie
Danych dotyczących istniejących ogrodów działkowych w układzie: nazwa, lokalizacja,
powierzchnia, użytkownik
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21. Danych dotyczących sieci ciepłowniczej: schematu, ilości podłączonych nieruchomości
indywidualnych i wielomieszkaniowych, właściciela, użytkownika, jego formy organizacyjnej oraz wskaźnika ilościowego mieszkańców korzystających z ogrzewania indywidualnego w podziale na gazowe, węglowe i inne – potrzebnych między innymi dla potrzeb
oszacowania możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii
22. Danych charakteryzujących sieć gazową: długość w poszczególnych miejscowościach,
ciśnienie, rodzaj gazu, ilość odbiorców osób fizycznych i prawnych, roczny pobór (m3),
ilość odbiorców (osób fizycznych i prawnych) korzystających z gazu dla celów grzewczych (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo)
23. Schematu przebiegu sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (Polskie Sieci
Elektroenergetyczne)
24. Ilości odbiorców energii elektrycznej (osób fizycznych i prawnych), rocznego poboru mocy przez odbiorców z terenu Powiatu (Zakłady Energetyczne)
25. Potrzeb w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego – czy, kiedy i na jakich warunkach była realizowana
26. Powierzchni i lokalizacji gruntów zmeliorowanych (Gminna Spółka wodna)
27. Listy obiektów wpisanych do rejestru zabytków
28. Wykazu przyjętych od wojewody i starosty kopii decyzji zatwierdzających programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz zezwalających na ich wytwarzanie
29. Planów operacyjnych ochrony przed powodzią (o ile tego rodzaju dokument został opracowany)
30. Wykazu zakładów i instalacji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska
31. Wykazu uchwał rady gminy ograniczających czas funkcjonowania urządzeń (o ile takie
były podjęte)
32. Wykazu czynnych kopalni piasku, żwiru, torfu itp.
33. Wykazu niezrekultywowanych terenów, z których czerpano kopaliny
34. Zewnętrznych planów operacyjno – ratunkowych
35. Wykazu przyjętych w minionym roku kalendarzowym, informacji o awariach lub zagrożeniu nimi (o ile takie do gminy dotarły)
36. Wykazu decyzji nakazujących wykonanie czynności ograniczających negatywne skutki
dla środowiska lub wstrzymanie użytkowania instalacji (o ile takie zostały wydane)
37. Rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
38. Szacunkowej powierzchni pokryć azbestowych, które będą musiały zostać wymienione
39. Rejestru zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych
40. Wykazu funkcjonujących na terenie gminy instalacji do produkcji energii z wykorzystaniem wiatru, wody, biomasy, słońca
41. Wykazu funkcjonujących na terenie gminy lecznic dla zwierząt
42. Wykazu publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia wraz z adresami i wielkością populacji, którą mają pod opieką
43. Wykazu schronisk dla zwierząt
44. Lokalizacji grzebowisk dla zwierząt
45. Struktury organizacyjnej straży pożarnej
46. Sposobu udostępniania informacji o środowisku
47. Listy przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną lokalnej społeczności
48. Ogólnych danych o gminie (o ile aktualne nie występują w innych dokumentach, np.
Studium...)
• Powierzchnia gminy
• Dane, według ewidencji gruntów, dotyczące sposobu ich użytkowania
• Procentowy wskaźnik zalesienia w podziale lasy państwowe i prywatne w gminie – potrzebne do szacowania możliwości korzystania z energii odnawialnej
•
Powierzchnia (ha) lasów państwowych i prywatnych w gminie dla potrzeb jak wyżej
•
Pogłowie bydła i trzody chlewnej w gminie dla potrzeb jak wyżej
•
Dane charakteryzujące poziom zużycia nawozów i środków ochrony roślin dla podstawowych zasiewów i nasadzeń (Ośrodek Doradztwa Rolniczego)
• Wykaz cieków wraz z krótką charakterystyką dotyczącą zagrożenia powodziowego i nielegalnych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
• Wykaz jezior naturalnych i sztucznych wraz z powierzchnią, głębokością, użytkownikiem
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Wykaz, wraz z lokalizacją, stawów i oczek wodnych hodowlanych, przeciwpożarowych i
innych wraz z powierzchnią i danymi o właścicielu bądź użytkowniku
• Liczba mieszkańców w podziale na jednostki osadnicze (miasto, sołectwo, przysiółek;
dane z okresu minionych dziesięciu lat
• Liczba zabudowań indywidualnych (w tym szeregowych) i budynków wielomieszkaniowych w podziale na jednostki osadnicze (miasto, sołectwo, przysiółek)
• Dane dotyczące sieci dróg na terenie gminy w podziale na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, w układzie nr drogi, długość przebiegu na terenie gminy, przebieg trasy
przez miejscowości, podmiot zarządzający, ponadto informacje dotyczące lokalizacji i
długości zastosowanych ekranów akustycznych oraz lokalizacji, ilości i wielkości przejść
dla zwierząt pod drogami, o ile takowe istnieją
• Dane dotyczące dróg rowerowych i ich oznakowania w układzie jak wyżej
• Dane dotyczące kąpielisk zorganizowanych w układzie: miejscowość, nazwa jeziora lub
rzeki, użytkownik
• Dane dotyczące struktury upraw: rodzaj, powierzchnia zasiewu, średnie plony
• Informacje dotyczące prasy lokalnej z podaniem danych kontaktowych
• Informacje o funkcjonujących na terenie gminy organizacjach pozarządowych z podaniem danych kontaktowych
49. Planów inwestycyjnych gminy na najbliższe lata: lokalizacja, zakres rzeczowy i finansowy, termin realizacji, jednostka odpowiedzialna
50. Informacji o tym, jaki jest procentowy wskaźnik mieszkań spełniających aktualne normy
termiczne, czyli docieplonych
51. Szczegółowych danych dotyczących dochodów, przychodów, kredytów, pożyczek, dotacji i wydatków budżetowych w latach 2001-2003 wraz z ich projekcją do roku 2012
podanych w niżej wymienionych dokumentach i zestawionych w wypełnionych tabelach.
Prócz tego danych o wysokości rocznych przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska z minionych czterech lat oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący a
więc:
• Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2000, 2001 i 2002 rok.
• Sprawozdanie Rb-49 - Roczny bilans z wykonania budżetu sporządzony na 31.12.1999
r., 31.12.2000 r
• Bilans sporządzony na 31.12.2001 r oraz 31.12.2002 r..
• Sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za
2000, 2001 i 2002 rok.
• Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
• Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
• Prognozy budżetowe (tj.2003-2010).
• Plan spłat pożyczek, kredytów i obligacji w latach 2003 - 2010.
• Charakterystykę wnioskowanych oraz planowanych kredytów i pożyczek (w jakim banku,
na jaki czas, oprocentowanie, umorzenie i cel).
• Charakterystykę przygotowywanych poręczeń.
• Pliki z systemu sprawozdawczego Budżet ST wysyłane do RIO za IV kwartał w latach
2000 – 2002 oraz za I kwartał 2003.

Tabela 1. Projekcja dochodów samorządu do roku 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DOCHODY RAZEM
Dochody własne, w tym:
Sprzedaż majątku
Udział w podatkach
dochodowych
Subwencje
Dotacje celowe z budżetu
państwa
Zadania zlecone, powierzone i porozumienia
Zadania własne
Inwestycje zlecone (adm.
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rządowa)
Dotacje celowe na podst. poroz. między j.s.t
Zadania bieżące
Inwestycje
Środki na dofinansowanie
zadań ze źródeł pozabudżetowych
Zadania bieżące
Inwestycje

Tabela 2. Projekcja wydatków samorządu do roku 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
WYDATKI BIEŻĄCE:
Wynagrodzenia
i pochodne
Dotacje
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki z tytułu udzielonych
poręczeń
Pozostałe wydatki
WYDATKI INWESTYCYJNE:
finansowane z:
Środki własne
Kredyty preferencyjne
Kredyty komercyjne
Dotacje z budżetu
państwa
Środki pozabudżetowe
WYDATKI RAZEM:
DEFICYT BUDŻETOWY (DOCHODY RAZEM – WYDATKI
RAZEM)

UWAGA: Pola zaciemnione wypełniane tylko w przypadku inwestycji zatwierdzonych, bądź realizowanych.
Tabela 3. Projekcja finansowania deficytu budżetowej do roku 2010
Lp. Wyszczególnienie
Finansowanie deficytu budżetoIV.
wego (A-B)
Przychody ogółem:
A.
z tego
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich
Kredyty bankowe
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartość.
Inne
Rozchody ogółem:
B.
z tego
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartość.
Inne
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Informacji o spłacie zaciągniętych / planowanych zobowiązań finansowych (dane w PLN) Dla
każdego zobowiązania prosiliśmy o wypełnienie poniższej tabeli
Wierzyciel:
Data podpisania umowy:
Cel:
Wielkość zobowiązania:
Tabela 4. Obsługa potencjalnego zadłużenia
Rok
kolejne transze
stan zobowiązania na koniec okresu
opłata odsetek
spłata rat

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Informacje o inwestycjach – dotyczy tylko inwestycji już zatwierdzonych lub realizowanych
(dane w tys. PLN)
Dla każdej przyjętej lub realizowanej inwestycji, której wydatki inwestycyjne przekraczają 5%
dochodów ogółem, prosiliśmy o wypełnienie poniższej tabeli.
(np. w 2003 roku Rada zdecydowała o budowie dróg, co ma wpływ na wydatki inwestycyjne
w kolejnych latach)
Tabela 5. Nazwa inwestycji
Rok
Ogółem, z tego:
Środki własne
Kredyty preferencyjne
Kredyty komercyjne
Obligacje komunalne
Dotacje z budżetu państwa
Środki pozabudżetowe (np. UKFiT)

1.5.1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

52. Danych o wysokości rocznych przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z minionych czterech lat oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący.
53. Dane z organizacji odzysku odnośnie umów podpisanych z samorządem i producentami
funkcjonującymi na terenie gminy przez organizacje odzysku.
Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe
• II Polityka ekologiczna państwa (RM 2000, Uchwała Sejmu RP 2001)
• Długookresowa strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025 (MŚ 1999)
• Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006 (MŚ 2000)
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 (RM 2002)
• Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010 (RM 2002)
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (MŚ 2002)
• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku (MŚ 1999)
• Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w
programach sektorowych (RM 2002)
• Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
(Projekt 2002)
• Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020 (MG 2000)
• Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (PRM 2001)
• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski (RM 2002)
• Polityka leśna państwa (MŚ 1996)
• Krajowa strategia ograniczenia emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych (MŚ1999)
• Narodowa strategia edukacji ekologicznej (MŚ 1998)
• Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (MG 2000)
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5
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Polityka transportowa państwa na lata 2001 – 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju
(MI 2001)
• Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (MRiRW 1998)
• Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (MRiRW 1999)
• Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006 (MG 2001)
• Polityka resortu obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska (MO 2002)
• Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej (KIE 1998)
• Narodowy plan rozwoju (NPR) – (Projekt MG 2002) Koncepcja Sektorowego Programu
operacyjnego (SPO) Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna (Projekt MŚ 2002)
• Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej. (MŚ 2000)
• Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego – komponent środowiskowy
(w opracowaniu)
• Dokument programowy dla Funduszu Spójności w części dotyczącej środowiska (w
opracowaniu)
• Poselski Projekt Ustawy o Racjonalnym Wykorzystaniu Odnawialnych Zasobów Energii.
Materiały IX Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Zakopane – Kościelisko 2003
Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej Województwa i
Powiatu
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Program Ochrony Środowiska dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Dane dostępne w opracowaniach WIOŚ
• Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
• Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002-2004
• Dane ze Starostwa zgodnie z wykazem zamieszczonym w p.1.5.
• Mapa topograficzna Powiatu Inowrocławskiego - skala 1:50 000
• Mapa hydrogeologiczna Powiatu
• Mapa geologiczna Powiatu
• Dane z wizji lokalnej w powiecie inowrocławskim
• Szczegółowe dane statystyczne uzyskane z Banku Danych Regionalnych-GUS nt. powiatu inowrocławskiego
• Dane o planach urządzania lasów i lasach ochronnych z nadleśnictw
Dane uzyskane od podmiotów gospodarczych
• Informacja z Polskich Sieci Elektroenergetycznych nt. sieci i obiektów elektroenergetycznych o napięciu 400 kV i 220 kV,
Programy gmin zlewni, programy ochrony powietrza wynikające z przepływów zanieczyszczeń, programy ochrony różnorodności biologicznej
• Natura 2000
Programy, plany, rejestry, dane, uzyskane z Gminy
• Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi Stałymi dla Miasta Inowrocław 2000 r.
• Program Edukacji Społeczeństwa Miasta Inowrocławia w Zakresie Segregacji Odpadów
Komunalnych 2000 r.
• Ocena Realizacji Inwestycji Proekologicznych i ich Efektywności dla Miasta Inowrocławia
• Raport o Stanie Środowiska Miasta Inowrocławia za lata 1995-2001
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Inowrocław
• Problematyka Środowiska Przyrodniczego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Inowrocław
• Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Inowrocław 2002-2012 Raport
• Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 20032006 dla Gminy Inowrocław
• Przegląd Ekologiczny Składowiska Odpadów Komunalnych w Karczynie
• Informacje Finansowe Gminy Inowrocław
• Koncepcja Programowa Gazyfikacji Gminy Inowrocław 1995r.
• Informacja z Gminy Inowrocław zgodnie z pkt. 1.5
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość
– tekst studium 1998-1999
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość
– opis studium 1998-1999
Instrukcja Eksploatacji Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Giebnia dla Miasta i
Gminy Pakość oraz Miasta i Gminy Janikowo
Ocena Oddziaływania na Środowisko Składowiska Odpadów w Giebni
Przegląd Ekologiczny Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, Gmina Pakość
Informacje Finansowe Gminy Pakość
Informacja o Stanie i Zamierzeniach Dotyczących Realizacji przez Gminę Gniewkowo
Przedsięwzięć w Zakresie Wyposażenia Terenów Zabudowanych i Przeznaczonych pod
Zabudowę w Zbiorcze Sieci Kanalizacyjne i Oczyszczalnie Ścieków Komunalnych, wykorzystana w pracach nad „Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych”
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gniewkowo
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Gniewkowo
Program Wykorzystania Lokalnych Zasobów Energii Odnawialnej w Aspekcie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego Gminy Gniewkowo
Plan Zaopatrzenia Miasta i Gminy Gniewkowo w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe
Prognoza Skutków Wpływu Ustaleń: Zmian Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gniewkowo dot.:
- terenów eksploatacji kruszywa w wsi Kępa Kujawska gm. Gniewkowo – na środowisko przyrodnicze
- terenu komunikacji w rejonie ul. Inowrocławskiej w Gniewkowie – na środowisko przyrodnicze
- wprowadzenia do planu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN-100 mm doprowadzającego gaz do stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I stopnia w Gniewkowie –
na środowisko przyrodnicze
- terenów położonych we wsiach Wielowieś i Szpital, gm. Gniewkowo
- zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Chrząstowo, gm. Gniewkowo – na środowisko przyrodnicze
- zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ul. Inowrocławska-Działkowców w
Gniewkowie – na środowisko przyrodnicze
Prognoza Skutków Wpływu Projektowanego Przebiegu rurociągu Paliw Wielowieś- Kopalnia „Góra” na środowisko przyrodnicze gm. Gniewkowo
Informacje Finansowe Gminy Janikowo
Informacja z Gminy Janikowo zgodnie z pkt. 1.5
Przegląd Ekologiczny Składowiska Odpadów Komunalnych w Skotnikach gm. Kruszwica
lipiec 2002
Informacje Finansowe Gminy Kruszwica
Informacja z Gminy Kruszwica zgodnie z pkt. 1.5
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo cz. I
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo cz. II Plan Gospodarki Odpadowej
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo cz. III Gospodarka Ściekowa
Przegląd Ekologiczny Składowiska Odpadów w Jaszczótkowie, gm. Rojewo czerwiec
2002
Informacje Finansowe Gminy Rojewo
Informacja z Gminy Rojewo zgodnie z pkt. 1.5
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rojewo
– opis studium
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa
Biskupia – opis studium
Informacje Finansowe Gminy Dąbrowa Biskupia
Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia
Program Zaopatrzenia w Wodę Gminy Dąbrowa Biskupia listopad 1994
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Informacja z Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z pkt. 1.5
Zestawienie Jeszcze Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z załączonymi prognozami ich oddziaływania na środowisko dla Gminy
Dąbrowa Biskupia
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotniki
Kujawskie – tekst studium
Prognoza Skutków Wpływu Ustaleń: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotniki Kujawskie dot.:
- Terenów położonych we wsiach Dąbrówka Kujawska, Krążkowo, Pęchowo, Lisewo
Kościelne, Mierzwin, Gniewkówiec, Tarkowo Górne – na środowiska przyrodnicze
- Działki nr 91/11 w Rucewku, gm. Złotniki Kujawskie
- Terenów w gminie Złotniki Kujawskie – na środowisko przyrodnicze

1.6 Metodyka opracowania Programu i jego korygowania
1.6.1 Uwagi ogólne
Rozpoczynając prace nad Programem przedstawiciele Wykonawcy odwiedzili Starostwo i
gminy Powiatu celem przedstawienia im metodyki realizacji opracowania oraz odwiedzenia najważniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska, obiektów komunalnych takich jak oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów oraz obiektów chronionej przyrody.
Wizja terenowa oraz rozmowy z pracownikami samorządowymi zajmującymi się problematyką ochrony środowiska pozwoliły na szybkie wyrobienie sobie opinii na temat sytuacji w Powiecie, ułatwiły też lepsze rozumienie wszelakich dokumentów oraz późniejsze koordynowanie prac
projektowo-programowych. Późniejsza analiza dokumentów pozwoliła na poszerzenie i weryfikację wstępnych ocen.
Powiatowy Program Ochrony Środowiska musiał powstawać w ścisłej współpracy z gminami go tworzącymi. Konieczne było, bowiem uwzględnienie zadań planowanych przez gminy,
które większość z nich będą realizowały jako własne. Z tego właśnie powodu ich akceptacja dla
wspólnego Programu, miała decydujące znaczenie dla powodzenia jego realizacji.
Zwracając się o udostępnienie danych, Wykonawca miał świadomość, że pewne rejestry
nie są prowadzone, albo są niekompletne. Nieliczne braki zostały w Programie uwidocznione
gdyż i taka jest jego rola. Zaproponowane zostały też środki zaradcze.
Realizując Program dla powiatu inowrocławskiego, założono, że logiczną jego kontynuacją
byłaby realizacja podobnych dokumentów dla gmin go tworzących. To również było przyczyną
zwrócenia się do Starostwa i gmin o udostępnienie nieco większej niż aktualnie niezbędnie potrzebna ilości dokumentów. Kolejnym powodem takiego postępowania była potrzeba weryfikacji
niektórych danych i sprawdzenia drożności kanałów informacyjnych.
Program, będący dokumentem interdyscyplinarnym, został zrealizowany przez szesnastoosobowy zespół, w skład, którego wchodzili specjaliści z następujących dziedzin: ochrony przyrody, leśnictwa, ochrony gleb i gospodarki odpadami, geologii i hydrogeologii, energii odnawialnej i
energochłonności, gospodarki wodnej i wodno – ściekowej, ochrony powietrza i przed hałasem,
ochrony przez działaniem pól elektromagnetycznych, awarii przemysłowych i klęsk żywiołowych
oraz systemów informacji o terenie, finansów, strategii i prawa.
Największą trudność podczas jego opracowywania stanowiło uzgodnienie wspólnej dla
Powiatu i gmin go tworzących, polityki w dziedzinach gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.
Na terenie powiatu zlokalizowany jest nowoczesny zakład zajmujący się zagospodarowywaniem odpadów komunalnych – ZUOK Inowrocław, autorzy opracowania proponują, aby na bazie tego zakładu stworzyć kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi dla całego
powiatu. Rozwiązania ponadgminne są bowiem efektywniejsze z ekonomicznego punktu widzenia. W dalszej części opracowania ZUOK nazwany jest Centrum Gospodarki Odpadami w skrócie
CGO.
Dla powiatu inowrocławskiego proponuje się dwa scenariusze rozwoju systemu gospodarki
odpadami. Scenariusze są zróżnicowane pod względem systemu segregacji, zbiórki i transportu
odpadów komunalnych. System gromadzenia, zbiórki i transportu pozostałych grup odpadów jest
identyczny.
Bez względu na wybrany scenariusz, założenia, co do zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów, funkcjonowania Centrum Gospodarki Odpadami (CGO) oraz rozwiązań organizacyjnych systemu są takie same.
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Odpady komunalne z terenu powiatu inowrocławskiego będą zbierane selektywnie według
sposobu opisanego w wybranym scenariuszu. Będą one trafiać do Centrum Gospodarki Odpadami w Inowrocławiu.
Zapisanie w wytycznych do programów gminnych, niektórych inwestycji przez nie planowanych, otwiera drogę do podjęcia realizacji części z nich wspólnie przez kilka jednostek samorządu
i tym samym, poprzez efekt skali, stworzenie możliwości podjęcia starań o dofinansowanie z funduszy UE. Nowością, w tego rodzaju opracowaniach, jest zbilansowanie potrzeb z możliwościami
ich sfinansowania.
1.6.2 Zasadnicze kroki postępowania
• Określenie struktury Programu w nawiązaniu do Polityki ekologicznej państwa na lata
2003 – 2006 i Programu ochrony środowiska Województwa
• Ocena stanu poszczególnych komponentów środowiska w świetle dokumentów
• Ustalenie list priorytetowych przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych
• Ustalenie i uzgodnienie wytycznych dla gmin z uwzględnieniem możliwości podejmowania ich przez większą ilość jednostek samorządu
• Zbilansowanie możliwości inwestycyjnych z listą priorytetów i ustalenie zadań i harmonogramu realizacji na okres ośmiu lat
• Analiza instrumentów prawnych, ekonomicznych i kontrolnych służących realizacji Programu
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CHARAKTERYSTYKA POWIATU
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2.

Charakterystyka Powiatu

2.1

Położenie i uwarunkowania z nim związane
Powiat inowrocławski leży na granicy Kujaw i Wielkopolski, zajmuje południową część województwa kujawsko- pomorskiego.
Rozciąga się na powierzchni 1225 km². Większość jego terenu pokrywają żyzne obszary, które od
V w. p.n.e. poddawano procesowi intensywnego osadnictwa. Nasilenie osadnictwa przypadło na III
w p.n.e. czyli z chwilą odkrycia bogatych pokładów soli kamiennej. Łatwość eksploatacji sprzyjała
rozwojowi gospodarczemu tych terenów i tworzeniu się zalążków instytucji polskiej państwowości.
Najstarszym grodem była Kruszwica nad Jeziorem Gopło.
Powiat inowrocławski został przywrócony 1 stycznia 1999 r. mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów Dz. U. nr 103 z dnia 10 sierpnia
poz. 652) posiada kształt zbliżony do kształtu sprzed likwidacji w 1975 r.
Powiat inowrocławski sąsiaduje od północy z powiatem bydgoskim i toruńskim, od wschodu
graniczy z powiatem aleksandrowskim oraz radziejowskim, od południa z powiatem konińskim i
mogileńskim, a od zachodu z powiatem żnińskim.
Powiat tworzy pięć gmin miejskich: Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość,
oraz cztery gminy wiejskie: Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, Rojewo, Złotniki Kujawskie.
Centralna część powiatu leży na Równinie Inowrocławskiej. Według geografów jest to najbardziej płaski teren w Polsce, wznosi się przeciętnie od 80 do 108 m n.p.m. Pod Równiną występują złoża soli kamiennej zalegające na głębokości ok. 100 – kilku tyś m.p.p.t. Ok. 80% powierzchni powiatu stanowią użytki rolne, zaś 10% to lasy. W południowej i zachodniej części powiatu znajdują się jeziora rynnowe – Pakoskie i Mielno oraz największe z nich Gopło, wraz z przepływającą
przez nie Notecią.
Obszar powiatu znajduje się w cieniu opadowym wzniesień pojeziernych na NW (północny
zachód) i W (zachód), ma najniższy w Polsce średni opad roczny, około 500 mm, dlatego mimo
dobrych gleb stanowi to czynnik bardzo niekorzystny.

2.2 Stan przestrzeni
Tabela 6. Użytkowanie gruntów (w ha)
Użytki rolne:
Gminy/miasta Powierzchnia Razem Grunty

Sady

Łąki

Pastwiska

66
31
45
174
148
37
95
27
467
1090

687
189
146
1690
499
550
930
1208
1104
7003

313
66
55
832
184
265
213
513
206
2647

orne

Gniewkowo
Inowrocław m.
Janikowo
Kruszwica
Pakość
Dąbrowa Bis.
Inowrocław g.
Rojewo
Złotniki Kujaw.
Razem:

18049
5555
9267
29468
7994
12060
15153
10668
13389
121603

11248
2546
7848
23444
6105
8394
12833
7765
11006
91189

10182
2260
7602
20748
5274
7542
11595
6017
9229
80449

Lasy i Pozostałe W tym pod
grunty grunty i
wodami
leśne nieużytki użytkowymi
4558
2243
7
8
3001
1258
145
1274
3
1535
4489
2612
300
1589
1
2631
1035
6
248
2072
2099
804
3
884
1499
64
12408
18006
3954

Źródło: Powszechny spis rolny 1996. GUS Warszawa 1998.
2.2

Środowisko
Powiat ma bogate i różnorodne środowisko przyrodnicze z bogatą i cenną przyrodą m. in.
na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, Parku Solankowego z tężniami w
Inowrocławiu.
Skały macierzyste gleb powiatu inowrocławskiego to utwory powstałe w wyniku kolejnych
zlodowaceń o stosunkowo dużym zróżnicowaniu związanym z miejscową budową geomorfologiczną. Największą część powierzchni zajmują gleby bielicowe i czarnoziemy zlokalizowane w
rejonie gmin Gniewkowo, Inowrocław i Kruszwica.
W powiecie przeważają gleby brunatne, charakteryzujące się dobrymi warunkami powietrzno – wodnymi. W większości występują tu gleby zaliczane do II-IIIa klasy bonitacji, gleby
orne bardzo dobre i gleby orne dobre. Jakość gleb w powiecie jest więc bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju rolnictwa warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów.
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Na terenie powiatu inowrocławskiego występują udokumentowane złoża soli kamiennej,
kruszyw naturalnych, soli potasowej, gipsu i wapieni. Ich złoża charakteryzują się dość dużą
miąższością i jako wartościowy surowiec spełniają wymogi do produkcji materiałów i ceramiki
budowlanej. Największe złoża tych kruszyw występują w okolicach miejscowości Glinki gm. Rojewo, Ludkowo gm. Pakość, Suchatówka gm. Gniewkowo, Wojdal gm. Pakość, a mniejsze we
wszystkich gminach z wyjątkiem Złotnik Kujawskich i Janikowa. W formie rozpoznanych złóż
znajdują się pokłady żwirów i piasków. Udokumentowane jest także złoże torfu leczniczego –
złoże Wojdal V gm. Pakość.
Największe atrakcje turystyczne odwiedzający powiat inowrocławski znajdą przede
wszystkim w Inowrocławiu, Kruszwicy i Pakości.
W Inowrocławiu (XII wieczny kościół Imienia Najświętszej Marii Panny, fragment murów
obronnych grodu z XV wieku, dom Jana Kasprowicza oraz Park Solankowy wraz z tężniami),
Kruszwicy (legendarna Mysia Wieża, Kolegiata Świętych Piotra i Pawła, Nadgoplański Park Tysiąclecia z rezerwatem przyrody) i Pakości (Kalwaria). Na turystów czeka blisko 1700 miejsc
noclegowych w 14 hotelach, funkcjonuje 8 sezonowych schronisk i 2 pola namiotowe. Na terenie powiatu wytyczono 21 szlaków turystycznych, jest 6 basenów, w tym dwie kryte pływalnie,
są też cztery ośrodki jeździeckie.
2.3

Społeczność
Ponad 70 % ludności powiatu to mieszkańcy pięciu miast: Inowrocławia, Gniewkowa,
Janikowa, Kruszwicy i Pakości. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 139 osób/ km2, natomiast w obrębie samego powiatu występuje ogromne zróżnicowanie pomiędzy miastami a pozostałymi jednostkami. Ogółem obszar ten zamieszkuje ok. 170 tysięcy osób.

2.4

Gospodarka
Generalnie powiat pod względem gospodarczym charakteryzuje się strukturą rolno –
przemysłową z dominującym ciążeniem na rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze ponad
innymi gałęziami gospodarki.
Największymi gminami pod względem powierzchni upraw oraz liczby gospodarstw są
Inowrocław i Kruszwica, a dalej Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Pakość, Janikowo, Rojewo i
Dąbrowa Biskupia. Okolice Złotnik Kujawskich są zagłębiem owocowym, a Pakości, Gniewkowa
i Kruszwicy zagłębiem warzywniczym.
Charakterystyczną cecha całego województwa kujawsko- pomorskiego jest największy
udział gruntów ornych wśród użytków rolnych, co świadczy o wybitnie rolniczym charakterze obszaru.
W powiecie zarejestrowanych jest ponad 8000 różnej wielkości podmiotów gospodarczych dominują zakłady przemysłu rolno-spożywczego i chemiczne. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego jest zlokalizowanych kilkanaście dużych zakładów przemysłowych i przetwórczych
pracujących głównie w oparciu o lokalny surowiec.
Do największych należą: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy” S.A, „Janikosoda” S.A, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A, Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A,
Fabryka Maszyn Rolniczych „Inofama” S.A, Zakłady Przemysłu Tłuszczowego „Kruszwica” S.A,
Cukrownia „Kruszwica”, Cukrownia „Janikowo”, Fabryka Cukru „Tuczno”, Zakłady Przetwórstwa
Cykorii „Cykoria” S.A, „Bonduelle”, Zakład Poligraficzno Wydawniczy „Pozkal”.
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CELE, PRIORYTETY I PRZEDSIĘWZIĘCIA,
INWESTYCYJNE I POZAINWESTYCYJNE,
KONIECZNE DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE
WIELOLETNIEJ, W SFERZE OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO
UŻYTKOWANIA ZASOBÓW PRZYRODY
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3.

Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji
w perspektywie wieloletniej, w sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego
użytkowania zasobów przyrody

3.1 Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa
3.1.1 Analiza stanu istniejącego
Informacje dotyczące zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie powiatu inowrocławskiego są fragmentaryczne. Wynika to z braku dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej według jednolitej metodyki na obszarze wszystkich gmin powiatu. Istniejące inwentaryzacje przeprowadzone w gminach są niepełne i dlatego wymagają aktualizacji oraz pogłębienia.
Najwięcej informacji na temat zasobów przyrody dotyczy terenów leśnych i zawartych jest w dokumentacjach nadleśnictw, w tym programach ochrony przyrody. Brak jest także opracowań ekofizjograficznych dla gmin powiatu oraz wykonanej na terenie powiatu inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14
sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie
(Dz. U. Nr 92, poz. 1029). Z tego względu informacje dotyczące analizy stanu istniejącego oparte
są na danych fragmentarycznych, dotyczących tych gmin, gdzie jakiekolwiek prace inwentaryzacyjne zostały już wcześniej wykonane.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2001 r. Nr 99, poz. 1079, tekst jednolity ze zm.) Starosta wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej prowadzi jedynie rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu nie posiada opracowanej inwentaryzacji przyrodniczej, ani waloryzacji przyrodniczokrajobrazowej. W zakresie ochrony lasów i przyrody wyznaczony pracownik Starostwa na bieżąco
konsultuje się z gminami.
Stan krajobrazu rolniczego
Na terenach rolniczych, niezwykle silnie przekształconych przez człowieka, podstawowe
znaczenie mają czynniki antropogeniczne:
I. agrotechniczne
• chemizacja, zanieczyszczenia, eutrofizacja;
• mechanizacja prac polowych i leśnych;
• ubytek starych drzew i całych drzewostanów;
• nasilenie zrębów, przecinek leśnych, wzrost powierzchni młodników;
• wypalanie traw, ściernisk;
II. przekształcenia w środowisku
• melioracje osuszające;
• likwidacja miedz, zadrzewień śródpolnych, drobnych zbiorników wodnych (stałych i
okresowych);
• kurczenie się powierzchni zbliżonych do naturalnych.
Czynniki naturalne na tych obszarach są prawie nieistotne, z wyjątkiem pojawiających się
okresowo epizoocji oraz presji drapieżników dzikich i udomowionych (psy i koty).
W krajobrazie rolniczym najczęstsze nieprzemyślane działania mające zdecydowanie
ujemny wpływ na zasoby przyrody to:
• likwidacja naturalnych siedlisk typu zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
• wypalanie suchych traw;
• nadmiar melioracji odwadniających;
• stosowanie monokultur w uprawach rolnych;
• mechanizacja prac polowych;
• chemizacja upraw;
• likwidacja siedlisk mozaikowych.
Brak jest szczegółowych analiz agroekosystemów na terenie powiatu.
3.1.1.1 Formy ochrony przyrody
Obszar chronionego krajobrazu
Na terenie gmin Inowrocław, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia znajduje się niewielki fragment wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych województwa kujawskopomorskiego.
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Rozporządzeniem Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. (Dz. Urzęd.
Woj. Bydgoskiego nr 17, poz. 127 ze zmianą Nr 10 z 1994 r., poz. 102) zostały wyznaczone na
terenie ówczesnego województwa bydgoskiego obszary chronionego krajobrazu. Sieć 22 obszarów chronionego krajobrazu objęła wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów, których zagospodarowanie powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Na terenie gminy Inowrocław znalazła się część
„Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich”. Ochroną objęto grunty we wschodniej
części gminy w otoczeniu Kanału Parchańskiego. Celem ochrony obszaru jest zachowanie jedynego kompleksu leśnego wśród urodzajnych gleb w tej części Kujaw. Obejmuje lasy wykształcone na siedliskach boru świeżego i miejscami boru suchego, zarówno wielkoprzestrzenne formy
ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.
Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w okolicach Rejny, Niemojewa i Radojewic występuje
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody:
„Rejna” ( powierzchnia 5,8 ha, utworzony Zarządzeniem Nr 22 Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 31.01.1962 r. obejmujący fragment boru mieszanego z wisienką karłowatą) i
„Balczewo” (powierzchnia 24,4 ha utworzony Zarządzeniem Nr 14 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14.01.1963 r. dla ochrony miejsc lęgowych ptaków błotnych i wodnych na
terenie porośniętym turzycą i kępami wierzby krzaczastej). Jest to jeden z największych kompleksów leśnych wśród żyznych czarnych ziem kujawskich. Na południu gminy Gniewkowo
znajduje się druga część obszaru objętego ochroną prawną o nazwie Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich. Obejmuje ona system rozległych mokradeł i bagien tzw. „Gąskich”
i „Ostrowskich” spełniających ważną rolę w retencji wodnej Kujaw. Pokryte są one siedliskami
wilgotnymi i bagiennymi, a wśród drzewostanu dominują olchy, topole, sosny, świerki i wierzby.
Ten zwarty kompleks leśny pełni z kolei funkcję wodochronną. Poza tym w skład systemu przyrodniczego gminy wchodzą objęte również ochroną prawną użytki ekologiczne, pomniki przyrody
i parki wiejskie oraz podworskie.
Obszar północnej części gminy Gniewkowo stanowi fragment międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły (wg projektu ECONET), odgrywającego niezwykle ważną rolę w
systemie ochrony przyrody. Pokrywa się on w pełni, w granicach opracowania z objętym ochroną prawną Obszarem Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Wydmy te
porastają zwarte kompleksy leśne zdominowane przez monokultury sosnowe ze słabym podszytem jałowca, jarzębiny, borówki brusznicy i wrzosu, które dodatkowo pełnią funkcję lasów glebochronnych.
Przepisy wyżej wymienionego Rozporządzenia wprowadzają określone zasady gospodarowania, a w szczególności: działalność gospodarcza nie może doprowadzić do degradacji występujących walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych, wszelka
działalność musi prowadzić do stopniowego podnoszenia walorów krajobrazowo-estetycznych, a
inwestycje liniowe komunikacyjne i energetyczne nie mogą -przebiegać przez tereny penetracji
turystycznej w sposób obniżający ich wartość użytkową i krajoznawczą.
Rozporządzenie Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r., mimo że znalazło potwierdzenie w Rozporządzeniu Nr 46/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25
marca 1999 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub jego części (Dz. Urzęd. Woj. KujawskoPomorskiego Nr 19, poz. 117), straciło moc prawną z uwagi na uchylenie podstawy prawnej [art.
41 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr
49, poz. 196, tekst jednolity ze zm.)], na podstawie której zostało wydane.
Nadgoplański Park Tysiąclecia
Park położony jest w granicach województw: kujawsko-pomorskiego (głównie gmina
Kruszwica) oraz województwa wielkopolskiego (gmina Skulsk, powiat koniński) i obejmuje swym
zasięgiem głownie jezioro Gopło. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z
dnia 15 września 1967 r. obszar ten został uznany za rezerwat przyrody (M.P. Nr 53, poz. 263).
Nadgoplański Park Tysiąclecia został powołany w celu zachowania ze względów naukowych i
dydaktycznych licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony
ptaków przelotnych. Niemniej ważnym zadaniem jest zabezpieczenie wartości kulturowych i historycznych tego regionu związanych z początkami Państwa polskiego. Trzecie, istotne dla
funkcjonowania Parku zadanie to ochrona naturalnych wartości środowiska przyrodniczego i
swoistych cech krajobrazu.
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Ornitologiczna waloryzacja jezior Wielkopolski, wykonana w latach 80-tych, pozwoliła na
zaliczenie akwenów w zlewni Kanału Warta - Gopło do grupy najważniejszych zbiorników w regionie konińskim, a także w skali kraju.
Powstałe w 1991 r. nowe możliwości formalnoprawne oraz ciągle aktualizowana wiedza o
rozmieszczeniu cennych przyrodniczo elementów środowiska skłoniła władze terenowe i ekologiczne organizacje społeczne do rozpoczęcia prac nad uzupełnieniem systemu przestrzennych
form ochrony przyrody o obiekty posiadające istotne znaczenie dla funkcjonowania lokalnych
ekosystemów, m.in. w rejonie zlewni Kanału Warta-Gopło. W konsekwencji powstał projekt
zmiany formy prawnej rezerwatu „Nadgoplański Park Tysiąclecia” na park krajobrazowy z równoczesnym powiększeniem jego obszaru o tereny położone wzdłuż kanału do wysokości wsi
Koszewo (są to jednak już tereny powiatu konińskiego w woj. wielkopolskim).
Pomniki przyrody
Szczegółowy rejestr pomników przyrody, podobnie jak użytków ekologicznych, stanowisk
dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, obowiązany jest prowadzić Starosta wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o
ochronie przyrody). Rejestr, zgodnie z ust. 4 art. 39 ustawy, winien zawierać:
• liczbę porządkową;
• nazwę (jeżeli istnieje) i formę ochrony przyrody;
• datę utworzenia formy ochrony przyrody;
• położenie geograficzne i administracyjne formy ochrony przyrody (obręb ewidencyjny,
gmina, powiat, województwo);
• powierzchnię z wyszczególnieniem formy własności i rodzajów gruntów;
• krótki opis przedmiotu lub obiektu poddanego pod ochronę;
• miejsce i datę ogłoszenia aktu o uznaniu lub utworzeniu formy ochrony przyrody;
• informację czy dana forma ochrony podlega ochronie w zakresie międzynarodowego
prawa ochrony przyrody.
Na terenie miasta Inowrocławia z pośród form ochrony przyrody występują tylko pomniki
przyrody. Brak jest natomiast takich form jak parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne i leśne kompleksy promocyjne oraz chronione walory przyrodniczo-kulturowe.
W mieście Inowrocław znajduje się 28 drzew będących pomnikami przyrody, a 30 drzew
osiągnęło rozmiary pomnikowe; ponadto jest jeden element przyrody nieożywionej (głaz narzutowy). Spośród drzew najliczniej reprezentowana jest topola biała. Wśród pomników przyrody
znajdują się także gatunki rzadkie, np. igliczna trójcierniowa oraz miłorząb dwuklapowy. Większość ustanowionych pomników przyrody występuje w Inowrocławiu na terenie Parku Solankowego.
W obszarze gminy Dąbrowa Biskupia znajduje się 11 pomników przyrody (pojedyncze
okazy drzew lub ich zespoły).
Na terenie gminy Inowrocław znajduje się 107 pomników przyrody (drzew). Są to pojedyncze drzewa, grupowe w parkach oraz jedna aleja dębowa (70 dębów). Za pomniki przyrody
zostały uznane drzewa wg poniższego zestawienia:
• aleja 70 dębów szypułkowych o obwodzie od 150 cm do 375 cm rosnących przy drodze
Bydgoszcz - Inowrocław na odcinku Jaksice-Strzemkowo.
• grupa 5 dębów szypułkowych o obwodach 220, 240, 280, 295 i 320 cm rosnących w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Olszewice, grupa 4 drzew: dąb szypułkowy o
obwodzie 400 cm, topola biała o obwodzie 430 cm. buk zwyczajny czerwonolistny o obwodzie 300 cm oraz jesion wyniosły o obwodzie 310 cm rosnące w parku dworskim w
miejscowości Krusza Zamkowa
• grupa 4 lip drobnolistnych o obwodach 320, 330, 240 i 460 cm rosnące w miejscowości
Komaszyce przy drodze Inowrocław-Komaszyce
• grupa 3 drzew: lipa drobnolistna o obwodzie 520 cm, klon polny o obwodzie 340 cm oraz
klon jawor o obwodzie 340 cm rosnące w zabytkowym parku dworskim w miejscowości
Piotrkowice
• grupa 3 drzew: lipa drobnolistna o obwodzie 390 cm oraz dwa platany klonolistne o obwodzie 320 i 300 cm rosnące w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Cieślin
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•

grupa 3 drzew: dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm oraz dwa platany klonolistne o obwodzie 290 cm i 295 cm rosnące w miejscowości Kłopot, grupa jesionów o obwodach
330 i 330 cm rosnących w parku wiejskim w miejscowości Sławęcin
• grupa drzew: dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm oraz. topola osika o obwodzie 408 cm
rosnące na terenie parku wiejskiego w miejscowości Góra
• platan klonolistny o obwodzie 300 cm rosnący w parku dworskim w miejscowości Jaksice
• wiąz szypułkowy o obwodzie 410 cm rosnący w zabytkowym parku pałacowym w miejscowości Kłopot
• wiąz szypułkowy o obwodzie 320 cm rosnący w parku wiejskim w miejscowości Krusza
Podlotowa
• dąb szypułkowy o obwodzie 325 cm rosnący w parku wiejskim w miejscowości Krusza
Podlotowa
• dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm rosnący w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Kruśliwiec
• topola biała czterowierzchołkowa o obwodach 200, 270, 280 i 290 cm rosnąca w miejscowości Łojewo
• dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm rosnący w parku dworskim w miejscowości Orłowo
• wiąz polny o obwodzie 320 cm rosnący w parku wiejskim w miejscowości Pławin
• oliwnik wąskolistny o obwodzie 140 cm rosnący w parku wiejskim w miejscowości Popowice
• klon srebrzysty o obwodzie 300 cm rosnący w parku wiejskim w miejscowości Sikorowo
• wiąz szypułkowy o obwodzie 370 cm rosnący w parku wiejskim w miejscowości Sójkowo, lipa drobnolistna o obwodzie 310 cm rosnąca w miejscowości Tupadły przy drodze
Inowrocław - Kruszwica
• topola o obwodzie 480 cm rosnąca w miejscowości Bachorze Lęgi.
Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne, tworzone głównie z inicjatywy nadleśnictw, są obok pomników przyrody szczególnie liczną formą ochrony przyrody.
Gmina Dąbrowa Biskupia
Nadleśnictwo Gniewkowo
Bagno o powierzchni 1,93 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako części
działek nr 225/1,225/2 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 225f leśnictwa Balczewo obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Radojewice w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 445.
Bagno o powierzchni 7,06 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako część
działki nr 225/1 oraz obrębu Niemojewo jako część działki nr 225/2 LP, oznaczone w ewidencji
Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 225g,i leśnictwa Balczewo obrębu Gniewkowo
nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Radojewice w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 444.
Bagno o powierzchni 3,76 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako części
działek nr: 221/2, 222/2, 234 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako
oddziały nr: 221 g, 222f, 234b leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości Radojewice w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność
Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 447.
Bagno o powierzchni 23,40 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako część
działki nr 224 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 224i
leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Radojewice w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 450.
Bagno o powierzchni 0,63 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako część
działki nr 233 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
233d leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Radojewice w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod
zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 448.
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Bagno o powierzchni 1,94 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako część
działki nr 233 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 233f
leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Radojewice w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 449.
Bagno o powierzchni 1,60 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako części
działek nr 233, 239 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddziały
nr 233h, 239b leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Sobiesiernie w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 451.
Bagno o powierzchni 0,69 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako część
działki nr 234 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
234d leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Sobiesiernie w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod
zarządem NadIeśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 452.
Bagno o powierzchni 0,37 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako część
działki nr 234 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 234f
leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Sobiesiernie w gminie Dąbrowia Biskupia), stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem NadIeśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 453.
Bagno o powierzchni 0,23 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako część
działki nr 234 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
234g leśnictwa Rejna obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Sobiesiemie w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa pod
zarządem NadIeśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 454.
Bagno o powierzchni 4,96 ha oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rejna jako części
działek nr 234, 235/1 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddziały nr 234i leśnictwa Rejna i 235d leśnictwa Balczewo obrębu Gniewkowo nadleśnictwa
Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości Radojewice w gminie Dąbrowa Biskupia, stanowiące własność Skarbu Państwa.
Gmina Gniewkowo
Nadleśnictwo Gniewkowo
Bagno o powierzchni 9,09 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Godzięba jako
część działki nr 87/4 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział
nr 87A i leśnictwa Rejna, obrębu Gniewkowo, nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu
miejscowości: Godzięba, w gminie Gniewkowo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 594.
Bagno o powierzchni 3,67 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ostrowo, jako
część działki nr 149 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział
nr 149b leśnictwa Wierzbiczany, obrębu Gniewkowo, nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Wierzbiczany w gminie Gniewkowo, stanowiące własność Skarbu Państwa,
pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 595.
Bagno o powierzchni 61,76 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ostrowo jako części działek nr 149, 153, 154, 155 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych
jako oddziały nr 149, 153a, 154b, 155f, leśnictwa Wierzbiczany, obrębu Gniewkowo nadleśnictwa Gniewkowo, położone w pobliżu miejscowości: Wierzbiczany w gminie Gniewkowo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo. Nr rejestru wojewódzkiego - 596.
Gmina Pakość
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Bagno o powierzchni 0,33 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łącko jako część
działki nr 279 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
279d, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Tuczno Huby w gminie Pakość, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 932.
Bagno o powierzchni 0,57 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łącko jako część
działki nr 281 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
281c, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
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miejscowości: Łącko w gminie Pakość, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem
Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 927.
Bagno o powierzchni 0,27 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łącko jako część
działki nr 282 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
282a, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Łącko w gminie Pakości, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem
Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 928.
Bagno o powierzchni 0,34 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łącko jako część
działki nr 284 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
284c, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Łącko w gminie Pakość, stanowiące własność Skarbu Państwa. pod zarządem
Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 929.
Bagno o powierzchni 0,32 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łącko jako część
działki nr 284 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
284g, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Łącko w gminie Pakość, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem
Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 930.
Bagno o powierzchni 4,71 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łącko jako część
działki nr 284 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
284h, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Łącko w gminie Pakość, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem
Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 931.
Gmina Rojewo
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Bagno o powierzchni 0,40 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa Mała jako
część działki nr 1/6 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział
nr l0g, leśnictwa Chrośna, obrębu Solec, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu miejscowości: Dąbrowa Mała w gminie Rojewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 935.
Nadleśnictwo Cierpiszewo
Bagno o powierzchni 0,34 ha, położone w miejscowości Osiek Wielki w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 180 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 180f leśnictwa Jastrzębiec, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa
Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Nr rejestru wojewódzkiego -1075.
Bagno o powierzchni 0,56 ha, położone w miejscowości Osiek Wielki w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 180 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 180h, leśnictwa Jastrzębiec, obrębu Zawiszyn, Nadleśnictwa
Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Nr rejestru wojewódzkiego -1076.
Łąka okresowo zalewana wodą o powierzchni 10,47 ha, położona w miejscowości Osiek
Wielki w gminie Rojewo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 180 LP, oznaczona w
ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 180a, leśnictwa Jastrzębiec, obrębu
Zawiszyn, Nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiąca własność Skarbu Państwa, pod zarządem
Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1077.
Bagno o powierzchni 1,34 ha, położone w miejscowości Glinno Wielkie w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 201 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 201s, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1087.
Bagno o powierzchni 0,56 ha, położone w miejscowości Glinno Wielkie w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 201 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 201w leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1088.
Zadrzewienie wokół pomnika o powierzchni 0,20 ha, położone w miejscowości Glinno
Wielkie w gminie Rojewo, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 201 LP, oznaczone w
ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 201z, leśnictwa Jarki, obrębu Zawi-
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szyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące, własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1089.
Zadrzewienie na starym siedlisku o powierzchni 0,03 ha, położone w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 202 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 202h, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1090.
Bagno o powierzchni 0,38 ha, położone w gminie Rojewo, oznaczone w ewidencji gruntów
jako działka nr 202 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział
nr 202n, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność
Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego - 1091.
Bagno o powierzchni 0,37 ha, położone w gminie Rojewo, oznaczone w ewidencji gruntów
jako działka nr 203 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział
nr 203i, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność
Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1092.
Bagno o powierzchni 0,29 ha, położone w miejscowości Glinno Wielkie w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 203 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 203n, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1093.
Zadrzewienie starego siedliska o powierzchni 0,07 ha, położone w miejscowości Glinno
Wielkie w gminie Rojewo, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 204 LP, oznaczone w
ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 204h, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1094.
Bagno o powierzchni 1,97 ha, położone w miejscowości Glinno Wielkie w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 212 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 212i, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1095.
Bagno o powierzchni 0,13 ha, położone w miejscowości Glinno Wielkie w gminie Rojewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 212 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 212r, leśnictwa Jarki, obrębu Zawiszyn, nadleśnictwa Cierpiszewo, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nr rejestru wojewódzkiego -1096.
Gmina Złotniki Kujawskie
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Bagno o powierzchni 2,51 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Będzitowo jako
część działki nr 243/3 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 243j, leśnictwa Będzitowo obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w
pobliżu miejscowości: Jeżewo położonej tuż poza granicą powiatu, stanowiące własność Skarbu
Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 1072.
Bagno o powierzchni 6,09 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Będzitowo jako
część działki nr 244 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział
nr 244c, leśnictwa Będzitowo obrębu Leszyce nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Jeżewo położonej tuż poza granicą powiatu, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 1073.
Bagno o powierzchni 0,33 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Będzitowo jako
część działki nr 260 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział
nr 260i, leśnictwa Będzitowo obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Będzitowo w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność Skarbu Państwa
pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego 1064.
Bagno o powierzchni 0,18 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Będzitowo jako
część działki nr 260/5 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 260j, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w
pobliżu miejscowości: Będzitowo w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność Skarbu
Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 1065.
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Bagno o powierzchni 0,62 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Dźwierzchno jako
część działki nr 275/5 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 275b, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w
pobliżu miejscowości: Dźwierzchno w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność Skarbu
Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 1068.
Bagno o powierzchni 0,55 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Dźwierzchno jako
część działki nr 275/3 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 275i, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w
pobliżu miejscowości: Dźwierzchno w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność Skarbu
Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego - 1069.
Bagno o powierzchni 5,19 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Tuczno jako część
działki nr 277 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
277b, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Dźwierzchno w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność Skarbu Państwa,
pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego -1070.
Bagno o powierzchni 1,34 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Tuczno jako część
działki nr 277 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr
2771, leśnictwa Będzitowo, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu
miejscowości: Dźwierzchno w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność Skarbu Państwa,
pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego -1071.
Bagno o powierzchni 0,94 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Dobrogościce jako
część działki nr 218/4 LR, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 218f, leśnictwa Nowa Wieś Wielka, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu miejscowości: Dobrogościce w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność
Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego 1066.
Bagno o powierzchni 0,66 ha, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Dobrogościce jako
część działki nr 218/5 LP, oznaczone w ewidencji Administracji Lasów Państwowych jako oddział nr 218i, leśnictwa Nowa Wieś Wielka, obrębu Leszyce, nadleśnictwa Solec Kujawski, położone w pobliżu miejscowości: Dobrogościce w gminie Złotniki Kujawskie, stanowiące własność
Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski. Nr rejestru wojewódzkiego 1067.
Inne zasoby cenne pod względem przyrodniczym
Strefa uzdrowiskowa. Do innych cennych zasobów (pozaprzyrodniczych) występujących
na terenie miasta Inowrocławia należy Strefa Uzdrowiskowa (Uzdrowisko).Odkrycie w XIX wieku
złóż soli spowodowało powstanie i rozwój na ich bazie uzdrowiska. W 1875 r. powstaje Towarzystwo Akcyjne „Solanki Inowrocławskie”, które zakupiło niedaleko żupy łąkę z jeziorem i roku
następnym oddało do użytku publicznego pierwszy budynek „solankowy” z 14 łazienkami. Od
1885 r. „Solanki” stały się przedsiębiorstwem komunalnym. W późniejszych latach rozwój
uzdrowiska został nieco zahamowany. Dopiero w okresie międzywojennym nastąpił rozkwit
uzdrowiska, który trwał do wybuchu II wojny światowej. W latach powojennych stopniowo wzrastała liczba kuracjuszy, co wiązało się z rozbudową dzielnicy uzdrowiskowej. Powstały wtedy
sanatoria resortowe (np. Energetyk, Kolejowe, Metalowiec, Modrzew). Aktualnie lecznictwo
uzdrowiskowe Inowrocławia dysponuje około 1600 łóżkami. W uzdrowisku wykorzystuje się do
kąpieli solanki chlorkowo-sodowe, bromkowe, magnezowe z dużą zawartością pierwiastków śladowych, ługowane ze złóż kopalni soli w Inowrocławiu, w leczeniu pitnym stosuje się solankę
gorzką, a do okładów borowinę o wysokiej mineralizacji i wodochłonności, bezzapachową, plastyczną. Uzdrowisko wraz z parkiem zdrojowym o powierzchni 50 ha stanowi odrębną dzielnicę
zlokalizowaną w południowo zachodniej części miasta o korzystnym bioklimacie. Ze względu na
ukształtowanie terenu występuje tu grawitacyjny spływ mas powietrza i naturalna wentylacja.
Parki miejskie i wiejskie
Na obszarze gminy Inowrocław znajdują się liczne obiekty zieleni urządzonej w postaci
zabytkowych parków podworskich oraz parków wiejskich. Parki podworskie znajdują się w następujących miejscowościach: Cieślin: 4,60 ha. Czyste: 0,80 ha, Gnojno: 6,60 ha. Kłopot: 2,38
ha, Latkowo: 15,50 ha, Łąkocin: 3,00 ha, Łojewo: 1,72 ha, Marulewy: 1,26 ha, Piotrkowice: 4,30
ha. Trzaski: 1,70 ha, Kruśliwiec: 1,80 ha, Olszewice: 10,00 ha.
Parki te wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów
o ochronie dóbr kultury.
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Parki wiejskie znajdują się w miejscowościach: Orłowo: 4,85 ha, Orłowo II: 0,86 ha, Balin:
1,98 ha, Borkowo: 0,80 ha, Jaksice: 0,43 ha, Krusza Podlotowa: 0,49 ha. Kruszą Zamkowa: 8,87
ha, Kruśliwiec: 1,70 ha, Ostrowo Krzyckie: 2,40 ha, Pławin: 1,95 ha, Pławinek: 1,54 ha, Popowice: 0,51 ha, Sikorowo: 0,70 ha, Sławęcin: 1,80 ha, Sławęcinek: 0,32 ha, Słońsko: 0,98 ha, Sójkowo: 2,02 ha, Strzemkowo: 4,91 ha, Trzaski: 1,51 ha.
Parki poza znaczeniem historycznym pełnią też ważną funkcję ekologiczną wzbogacając i
urozmaicając środowisko przyrodnicze, są często jedynymi enklawami zieleni na bezleśnych obszarach wysoczyzny morenowej. Ochrona parków polega na: zakazie dokonywania wszelkich
zmian naruszających układ przestrzenny parku, zakazie wznoszenia na terenie parku budowli i
wykonywania robót szkodliwych dla parku, niezbędnej pielęgnacji roślinności i urządzeń parkowych. Niestety parki w większości są zaniedbane, niekiedy wręcz zdewastowane, mają nieczytelny układ przestrzenny, niefunkcjonujący układ wodny i zaniedbany drzewostan, wymagają rewaloryzacji i fachowej pielęgnacji. Prace rewaloryzacyjne zostały podjęte w parkach w Sławęcinku, Pławinie i Olszewicach, jednak zdecydowana większość parków jest zaniedbana i wymaga
pilnych prac rewaloryzacyjnych.
Ochronie przed degradacją podlegają ciągi szpalerowe drzew wzdłuż dróg głównie ze
względu na funkcję krajobrazową i wiatrochronną.
Zieleń urządzona w mieście. Zieleń urządzona pełni w ośrodkach miejskich bardzo ważną rolę, jako integralny element współczesnych miast i osiedli. Zieleń miejska pełni wiele funkcji;
najważniejsze to funkcje sanitarno-higieniczne, biologiczne, dekoracyjne, dydaktycznowychowawcze oraz gospodarcze.
Zieleń urządzoną możemy podzielić na 5 zasadniczych kategorii, które z kolei dzielą się
na rodzaje:
• tereny zieleni otwartej: parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, bulwary i promenady,
• tereny zieleni specjalnego przeznaczenia: pasy zieleni izolacyjnej, zieleń przydrożna,
ogrody działkowe, cmentarze, parki i ogrody zabytkowe,
• tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom: zabudowie osiedlowej, indywidualnej,
obiektom usługowym, handlowym itp.,
• tereny gospodarki ogrodniczej, rolnej i leśnej
• tereny zieleni wypoczynkowo-wycieczkowe i turystyczne: ośrodki wypoczynkowe, lasy
komunalne.
Poszczególne kategorie i rodzaje zieleni urządzonej określają ich funkcje i dają podstawy
do przeprowadzenia inwentaryzacji tych terenów.
W Inowrocławiu zieleń publiczna zajmuje 332,5 ha powierzchni miasta. Występują tam
następujące rodzaje terenów zieleni:
• ogrody działkowe - powierzchnia ok. 164,00 ha (49,3 % udziału w terenach zieleni miejskiej)
• zieleń osiedlowa - powierzchnia ok. 63,10ha (19,00 %)
• Park Solankowy - powierzchnia ok. 53,50 ha (16,1 %)
• zieleńce miejskie - powierzchnia ok. 26,00 ha (7,8 %)
• zieleń przyuliczna - powierzchnia ok. 15,75 ha (4,7 %)
• tereny zielone skomunalizowane - powierzchnia ok. 10,00 ha. (3,6 %)
W ramach wymienionego podziału wyróżnić można dodatkowo: park dworski (ul. Macieja
Wierzbińskiego, dawniej obszar dworski Rąbinka), tereny zieleni obiektów sportowych (kąpieliska miejskie, korty tenisowe itp.), cmentarze, zieleńce miejskie, ogródki przydomowe, tereny zieleni wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, ogrodnictwa, tereny zieleni o ograniczonej
dostępności: ogrody szkół, przedsiębiorstw, szpitali lub sakralne).
Tereny zieleni publicznej administrowane są przez różne jednostki, na przykład:
• Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje 44,00 ha zieleni,
• PGKiM - 8,3 ha,
• PKP - 5,5 ha,
• Inowrocławskie Zakłady Chemiczne - 2,8 ha,
• Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - 2,5 ha.
Tereny zieleni w Inowrocławiu, jak w każdym mieście, są elementem zagospodarowania o
szczególnej roli i funkcji. Ta ich szczególność w przypadku Inowrocławia wynika z następujących
czynników: braku w okolicy miasta dużych terenów zalesionych, funkcji uzdrowiskowej, intensywnego uprzemysłowienia miasta, obecności dużego węzła kolejowego. Tereny zielone są też
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bardzo ważne w zakresie: kształtu architektonicznego miasta, panoram widokowych, walorów
krajobrazowo-estetycznych wewnątrz miasta, topoklimatu, bioklimatu i warunków higienicznych
miasta.
Na terenie miasta znajdują się dwa parki: w dzielnicy uzdrowiskowej - Park Solankowy,
przy ul. Macieja Wierzbińskiego - park dworski.
Inne obszary przyrodniczo cenne proponowane do ochrony (szczególnej jako użytki
ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowiska gatunków roślin chronionych, ostoje ptaków wodno-błotnych)
Określony został system przyrodniczy gminy Złotniki Kujawskie. Lasy rozmieszczone są w
niej nierównomiernie, głównie w przygranicznych partiach badanego obszaru. Największy zwarty
kompleks leśny położony jest w części zachodniej. Niewielka lesistość wynika z charakteru rolniczego gminy, uwarunkowanego występowaniem bardzo dobrych gleb na tym terenie. Dominującymi zespołami leśnymi są lasy sosnowe porastające słabsze gleby wytworzone z piasków najczęściej gliniastych. Obszarom o znacznej wilgotności, podmokłym, a także brzegom jezior towarzyszą siedliska leśne wilgotne. W północnej części gminy występują niewielkie powierzchnie
leśne o statusie lasów glebochronnych i wodochronnych. Poza lasami system przyrodniczy gminy tworzą łąki (zwłaszcza w części północnej), parki i zieleńce wraz z towarzyszącymi im pomnikami przyrody w miejscowościach: Będzitowo, Rucewko, Kobylniki, Tuczno, Palczyn, Dąbrówka
Kujawska, Leszcze, Lisewo Kościelne i Złotniki Kujawskie, użytki ekologiczne obejmujące we
wszystkich przypadkach bagna, a także pozostała zieleń nieurządzona i urządzona występująca
przy drogach, wzdłuż rowów, cieków wodnych, jezior czy w przydomowych ogródkach.
Ochrona całego systemu powiązań ekologicznych będzie miała decydujący wpływ na stan
środowiska przyrodniczego na obszarze gmin, w szczególności na jakość wód, a ponadto będzie czynnikiem sprzyjającym pozyskiwaniu środków na inwestycje proekologiczne. Postuluje
się przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji przyrodniczej, między innymi, celem wytypowania obiektów i obszarów zasługujących na objęcie ochroną w formie pomników przyrody,
użytków ekologicznych itp. Na podstawie dostępnych materiałów i przeprowadzonej wizji terenowej można stwierdzić, że na terenie gminy predysponowane do objęcia ochroną jako użytki
ekologiczne są „oczka wodne” mokradła i zabagnienia w miejscowościach: Rejna, Niemojewo,
Nowy Dwór,Jaksice, Słońsk, Orłowo, Marcinkowo, Dulsk i inne. Taka forma ich ochrony służy
zachowaniu śródpolnych i śródłąkowych bagien i mokradeł ze względu na znaczenie dla retencji
wód oraz dla funkcjonowania przyrody. Ochrona użytków ekologicznych polega na przestrzeganiu zakazów: zmiany stosunków wodnych, wydobywania minerałów i torfu, użytkowania i zanieczyszczania obiektów, niszczenia gleby i zmiany sposobu jej użytkowania, ruchu pojazdów.
Ponadto na terenie wszystkich gmin znajdują się jeszcze obiekty predysponowane do objęcia ochroną jako pomniki przyrody. Należy tu wymienić m. in. aleje drzew w parkach w miejscowościach Cieślin, Trzaski, Orłowo, Borkowo, Strzemkowo oraz pojedyncze okazałe drzewa i
grupy drzew w parkach w Plawinie (świerk kłujący), Sławęcinku (modrzew europejski, żywotnik
zachodni), Strzemkowie (dęby, wiązy), Kruśliwcu (daglezja zielona, cis pospolity), Balinie (sosna
czarna) i Kruszy Zamkowej (liczne okazy drzew).
Pożądane jest uzupełnienie sieci obszarów chronionych na terenie powiatu poprzez powiększenie zasięgu przestrzennego obszarów chronionego krajobrazu tj. powiększenie „Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich” przez włączenie w jego granice terenów o wysokich walorach ekologicznych, w większości mało przydatnych dla rolnictwa (położonych w kierunku południowym od Balczewa, pomiędzy kanałami Bachorza, Bachorza Mała w kierunku Noteci). Ponadto pożądane wydaje się, mimo niezadowalającego stanu większości komponentów
środowiska, wyznaczenie obszarów chronionego krajobrazu wzdłuż doliny rzeki Noteć wraz z
rynnami jeziornymi jezior: Szarlej i Piorkowickiego. Wprowadzenie tej formy ochrony pozwoli na
prawną ochronę ponadlokalnych ciągów ekologicznych i jest w pełni zgodne ze strategicznymi
celami ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze województwa.
Ostoja ptaków o randze europejskiej: Jezioro Gopło (E-IBAE Poland 034); powierzchnia około 12 700 ha
Ostoja obejmuje Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia, chroniący jezioro
Gopło, jego okolice oraz grupę Jezior Skulskich (Jezioro Skulskie, jezioro Skulska Wieś, jezioro
Czartowo). Park włączony jest w system wodny Noteci. Gopło jest długim (25 km) jeziorem polodowcowym o płaskich i niezalesionych brzegach, z rozległymi połaciami szuwarów trzcinowych. Położone na nim wyspy zajmują łącznie 25 ha i wiele z nich zajętych jest także przez
szuwary trzcinowe. W sąsiedztwie jeziora występują podmokłe łąki, a także pola orne i niewielkie
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lasy. Jezioro jest eksploatowane przez rybaków. Odwiedzają je także wędkarze i żeglarze. Otoczenie jeziora zostało odwodnione, co spowodowało obniżenie w nim poziomu lustra wody. Gospodarka rolna prowadzona wokoło jeziora powoduje jego eutrofizację, na skutek zanieczyszczenia zmywanymi z pól nawozami.
W okolicy Gopła stwierdzono występowanie 198 gatunków ptaków, w tym 74 związanych
z siedliskami podmokłymi, z których 49 gniazduje na tym obszarze, są to m.in.: perkozek (5-7
par), perkoz dwuczuby (270 par), perkoz rdzawoszyi (8-10 par), bąk (19 rewirów), bączek (3-5
par), czapla purpurowa (0-1 para), bocian biały (5-7 par), łabędź niemy (2-5 par), gęś gęgawa
(130-150 par), krakwa (9-15 par), krzyżówka (550 par), cyranka (920-930 par), płaskonos (6-20
par), głowienka (50 par), czernica (30 par), błotniak stawowy (41-53 pary), błotniak łąkowy (0-1
para), jastrząb (1-2 pary), krogulec (0-2 pary), wodnik (16 par), kropiatka (2-15 par), zielonka (23 pary), kokoszka wodna, łyska (800 par), żuraw (4-5 par), sieweczka rzeczna (5-10 par), sieweczka obrożna (0-2 pary), czajka (60-180 par), batalion (0-5 samic), bekas (3-15 par), rycyk
(15-60 par), krwawodziób (3-17 par), mewa śmieszka (80-300 par), mewa pospolita (3-17 par),
rybitwa zwyczajna (18-27 par), rybitwa czarna (20-30 par), podróżniczek (3-4 pary), brzęczka
(80-100 par), rokitniczka (360 śpiewających samców), trzcinniczek (850 śpiewających samców),
trzciniak (300 śpiewających samców), wąsatka (10-20 par), srokosz (2-3 pary), potrzos (450 par)
[Patrz: Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków, Gdańsk 1994].
3.1.1.2 Korytarze ekologiczne, doliny rzeczne, obszary wodno-błotne
Zgodnie z Koncepcją Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – Polska z 1995 r. Sieć ma
tworzyć spójny przestrzennie system obszarów, których walory przyrodnicze mają najwyższą
rangę krajową i międzynarodową, Poszczególne obszary włączone do systemu odznacza
znaczny udział dobrze zachowanych systemów naturalnych, seminaturalnych i obszarów ekstensywnie użytkowanych (ogromne znaczenie ma tu racjonalne gospodarowanie człowieka).
Ponadto są one wzajemnie zintegrowane funkcjonalnie i przestrzennie siecią powiązań przyrodniczych (korytarze ekologiczne). Wspomniany wcześniej obszar północnej części gminy
Gniewkowo stanowi fragment międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły (wg projektu ECONET), odgrywającego niezwykle ważną rolę w systemie ochrony przyrody. Pokrywa
się on w pełni, w granicach opracowania z objętym ochroną prawną Obszarem Chronionego
Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.
Na terenie powiatu nie wyodrębniono obszaru zaliczonego do sieci NATURA 2000.
3.1.1.3 Problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt (miejsca lęgowe, miejsca postoju podczas przelotów, miejsca zimowania, przejścia pod drogami i autostradami)
Na terytorium powiatu prawie cała powierzchnia uległa na przestrzeni czasu trwałym
zmianom antropopresyjnym. Wynika to z zagospodarowania obszaru głównie dla potrzeb rolniczych oraz rozwoju miejscowości. Elementy przyrody na tych terenach nie odbiegają od charakterystycznych dla osiedli ludzkich o mniej lub bardziej rozproszonej zabudowie. Roślinność
ogranicza się, poza zwartymi kompleksami zielonymi, jak np. tereny parkowe, do nasadzeń
drzewami oraz krzewami owocowymi i ozdobnymi, czy uprawą ogródków przydomowych z rabatami kwiatowymi, warzywami i trawnikami. Świat zwierzęcy to zestaw typowych dla tego rodzaju
biocenoz przedstawicieli fauny, w tym zwierzęta udomowione utrzymywane w ramach chowu i
hodowli.
Prawie 75 % powierzchni omawianego obszaru to grunty użytkowane rolniczo. W większości na tych terenach uprawia się rośliny użytkowe jednoroczne, jak zboża, kukurydzę, okopowe czy przemysłowe (rzepak), rzadziej wieloletnie uprawy paszowe (koniczyna, lucerna) i w
nielicznych przypadkach owoce i warzywa. Stosowanie nawozów sztucznych oraz chemicznych
środków ochrony roślin, jak i często jednostronny sposób użytkowania gruntów w znaczącym
stopniu zmieniły naturalny charakter tych obszarów.
Paranaturalne warunki rozwoju roślinności stwarzają trwałe użytki zielone, tj. łąki i pastwiska. Działalność na tych obszarach jest zbliżona do gospodarki ekstensywnej, co stwarza dogodne warunki do życia roślin charakterystycznych dla naszej strefy geograficzno-klimatycznej.
Podstawową roślinnością trwałych użytków zielonych są trawy, jak: kostrzewa łąkowa, tymotka
łąkowa, kupkówka łąkowa, życica wielokwiatowa, wyczyniec łąkowy, rajgras wyniosły, stokłosa
wyniosła oraz motylkowe: koniczyna czerwona, biała, lucerna chmielowa i inne, a także zioła
mające właściwości terapeutyczne, jak: krwawnik, mniszek, kminek, macierzanka, marchew łąkowa, przewrotnik, babka lancetowata, szałwia, dziurawiec, mięta, rdest ptasi, pasternak, sto-
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krotka. Na stanowiskach podmokłych, często zaniedbanych, rozprzestrzeniają się turzyca, wełnianka i sity.
Na polach, łąkach, pastwiskach, a szczególnie na brzegach cieków wodnych, napotka się
kępy drzew, najczęściej liściastych o charakterze naturalnym (grunty zadrzewione), stanowiące
miejsca bytowania dla mniejszych i większych przedstawicieli świata zwierząt.
Nieużytki i tereny inne stanowią na terytorium powiatu około 15 % powierzchni. W tej grupie obszarów największe zmiany nastąpiły w miejscach poboru kopalin, w tym iłów dla potrzeb
ceramiki budowlanej, żwirów, pospółki itp. Pozostałe grunty, zaewidencjonowane jako nieużytki,
to tereny nieprzydatne rolniczo, ale jako obszary o niskim wpływie antropopresji stwarzają dogodne warunki do rozwoju wielu przedstawicieli przyrody ożywionej w formach naturalnych.
Rolnicza działalność człowieka, przeznaczenie znacznych areałów powierzchni pod uprawę roli jak i rozwój hodowli zwierząt gospodarskich spowodował ograniczenie naturalnych siedlisk świata zwierzęcego. Stały postęp technologiczny w produkcji roślinnej (nawozy sztuczne,
chemiczne środki ochrony roślin, mechanizacja, itp.), a także w produkcji zwierzęcej (chów fermowy, zmiany żywieniowe, działania na poziomie genetycznym, itp.) przyczyniły się, że analizowane obszary w dużym stopniu odbiegają od pierwotnych warunków środowiskowych.
Brak pełnej inwentaryzacji nie pozwala na szczegółową analizę florystyczną. Brak pełnych
badań zoologicznych uniemożliwia dokonanie ogólnej nawet charakterystyki faunistycznej. Najdokładniej poznano faunę ptaków Jeziora Gopło.
Przyczyny zagrożeń flory. Przemiany zachodzące w szacie roślinnej pod wpływem człowieka stają się coraz intensywniejsze - jest to jeden wielki proces, który określa się mianem synantropizacji. Wyrazem tych przemian są:
• ubożenia taksonów rodzimych;
• przemieszczanie się gatunków na siedliska wytworzone przez człowieka;
• wzbogacanie flory o gatunki obcego pochodzenia.
Zmiany w szacie roślinnej na obszarze powiatu uwidaczniają się w:
• rozpadzie dawniej istniejących zbiorowisk polnych i łąkowych;
• zaniku niewielkich powierzchni roślinności naturalnej - nadwodnej, błotnej, zaroślowej i
leśnej;
• ustępowaniu rodzimych gatunków roślin;
• przemieszczaniu się gatunków roślin na siedliska nietypowe dla danego taksonu.
Przyczynami tych zmian są:
• zamiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych;
• wypalanie traw, osuszanie gruntów, skażenie powietrza, wód i gleby oraz eutrofizacja
nielicznych cieków wodnych;
• niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi i inne urządzenia.
3.1.1.4 Problem pozyskiwania zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk
Brak danych na temat pozyskiwania surowców roślinnych ze stanu dzikiego dla potrzeb
przemysłu farmaceutycznego.
3.1.1.5 Stan świadomości ekologicznej mieszkańców
Istniejące zagrożenia przyrody, np. wypalanie traw bezpośrednio wskazują na bardzo
niewielki stan świadomości mieszkańców na temat potrzeb i zasad ochrony przyrody. Stan ten w
niczym nie odbiega od pozostałych terenów naszego kraju i wymaga podjęcia przez samorządy
szerokich działań edukacyjnych.
3.1.1.6 Problematyka ochrony przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego (zasady budowy płotów i podmurówek, zieleń ochronna, historyczne założenia urbanistyczne, stanowiska archeologiczne)
Problematyka ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego traktowana jest marginalnie. Ogranicza się ona na ogół do podstawowych stwierdzeń lub
pobieżnej inwentaryzacji pojedynczych tworów przyrody lub zaznaczenia na mapie planu korytarza ekologicznego lub granic formy ochrony przyrody. Brak jakiejkolwiek pogłębionej analizy w
prognozach oddziaływania na środowisko, wykonywanych dla potrzeb planów. Brak jest także
opracowań ekofizjograficznych. Zespoły planistyczne wykonujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z konieczności nie mogą wykorzystywać szczegółowych danych inwentaryzacyjnych z powodu ich braku. Brak jest także najczęściej w takich zespołach przyrodników;
plany wykonywane są przez urbanistów, pomijających często pełną problematykę ochrony przyrody. Plany nie zawsze we właściwy sposób przedstawiają problematykę leśną; brak jest także
wyznaczenia gruntów porolnych przeznaczonych do zalesień.
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3.1.2

Przewidywane kierunki zmian
Należy przewidywać, że niezadawalający stan ochrony przyrody, będzie się pogłębiał o ile
nie zostaną na ten cel przeznaczone znaczne środki finansowe i o ile nie uzyska on pełnej akceptacji społecznej. Pogłębiać będą się negatywne zmiany krajobrazowe oraz następować będzie
spadek różnorodności biologicznej. Procesy te zachodzą bowiem bardzo intensywnie, a ich powstrzymanie jest już w wielu przypadkach, np. na terenach rolniczych, niemożliwe.
Prowadzone obecnie (np. przez nadleśnictwa), jak i przewidywane w przyszłości prace dotyczące ochrony przyrody spowalniają jednak procesy degradacyjne i przy konsekwentnej realizacji przyczynią się do zwiększenie róźnorodności biologicznej. Mają one także niezwykle ważne
znaczenie w zakresie edukacji ekologicznej. Realizacja zadań ochrony przyrody określona w planach ochrony (parku krajobrazowego, rezerwatów, nadleśnictw) oraz w dokumentacjach planistycznych gmin i województwa umożliwi zachowanie nie tylko indywidualnych tworów przyrody
godnych ochrony ze względu na swoje wartości przyrodnicze, ale przyczyni się także do polepszenia ładu ekologicznego w przestrzeni i ochrony krajobrazu.
3.1.3 Przyjęte cele i priorytety
Niezbędne jest:
• wzmożenie ochrony obiektów objętych już ochroną prawną;
• ograniczenie procesów urbanizacyjnych w pobliżu obszarów przyrodniczocennych
(ograniczenie zabudowywania terenu);
• wykonanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie wszystkich gmin powiatu;
• wykonanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie i objęcie ich
ochroną;
• przygotowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody (np.
we współpracy z nadleśnictwami, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, organizacjami ekologicznymi) skierowanych do różnych odbiorców;
• budowa zbiorników małej retencji;
• wprowadzanie zadrzewień.
3.1.4 Lista problemów wynikających z dokumentów rządowych
Różnorodność biologiczna Polski
Różnorodność biologiczna kraju należy do najbogatszych w Europie. Decydują o tym zarówno dogodne warunki naturalne, jak i odmienny charakter w stosunku do pozostałych krajów
europejskich, oddziaływań antropogenicznych (nierównomierne uprzemysłowienie i urbanizacja
kraju, tradycyjne ekstensywne rolnictwo zachowane na znacznych obszarach oraz rozległe i trwałe historycznie lasy). Zgodnie z szacunkami Polskiego Studium Różnorodności Biologicznej łączna liczba gatunków zarejestrowanych na obszarze Polski wynosi około 72-75 tysięcy. W Polsce
występuje około 2750 gatunków i podgatunków roślin naczyniowych. Na faunę Polski składa się,
według szacunków, od 33 000 do 45 000 gatunków zwierząt, w tym około 620 gatunków kręgowców. Położenie Polski sprawia, że wiele z tych gatunków ma na jej obszarze granice zasięgu
(dotyczy to 30 % fauny ssaków, 16 % ptaków oraz od 7 do 50 % gatunków bezkręgowców). Na
obszarze Polski występuje 365 zespołów roślinnych, opisanych według zasad geobotanicznych.
Na skutek zachowania tradycyjnych form ekstensywnej gospodarki rolnej, do naszych czasów zachowały się też miejscowe odmiany roślin uprawnych oraz lokalne rasy zwierząt gospodarskich.
Ochrona gatunków i siedlisk
Ochronę gatunkową realizuje się w Polsce w celu zabezpieczenia dziko występujących roślin i zwierząt w tym zwłaszcza gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak też w celu
zachowania różnorodności genetycznej.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079, tekst jednolity ze zm.) i towarzyszące jej wykonawcze akty prawne określają listę gatunków
objętych ochroną, sposoby jej wykonywania, stosowne ograniczenia, nakazy i zakazy. Możliwe
odstępstwa od zakazów w zakresie pozyskiwania roślin i zwierząt chronionych oraz zezwolenia
na inne czynności podlegające ograniczeniom, zakazom i nakazom określa Minister Środowiska.
Prawo obejmowania zagrożonych gatunków ochroną prawną przysługuje także wojewodom, o ile
reżim ochronny nie został ustalony w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska, a potrzeba
taka występuje w danym regionie.
Aktualne rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej, w stosunku do stanu poprzedniego zawiera listę poszerzoną o grupy bezkręgowców oraz wybrane gatunki ryb, płazów oraz ptaków i ssaków (np. niektóre gatunki będące uprzednio na liście zwierzyny łownej, takie jak kaczki i
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gęsi, głuszce, cietrzewie, bataliony, tchórze stepowe, rysie, wydry, wiewiórki). Po raz pierwszy w
Polsce całkowitą ochroną objęto wilka. Istotne postanowienia dotyczą ochrony siedlisk gatunków
chronionych oraz wyznaczania i ochrony miejsc rozrodu oraz regularnego przebywania niektórych
gatunków chronionych. Pomoc w ochronie stanowi Polska Czerwona Księga Zwierząt. Poszczególne gatunki klasyfikowane są do odpowiednich grup. Kryteria klasyfikacji oparto na wzorcach
opracowanych przez IUCN.
Od wielu lat realizowane są w Polsce programy ochrony i restytucji ginących gatunków, a
szczególnie restytucja żubra, bobra, nietoperzy, żółwia błotnego, sokoła wędrownego, motyla niepylaka apollo. Szczególnym osiągnięciem Polski jest wzrost liczebności m.in. kormoranów i bobrów. Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin rozszerzyło listę gatunków objętych
ochroną ścisłą (głównie porosty) oraz listę gatunków objętych ochroną częściową (np. grzyby).
Organy ochrony przyrody są zobowiązane do podejmowania działań ochronnych w celu ratowania gatunków zagrożonych wyginięciem. Działania te obejmują: tworzenie rezerwatów florystycznych i faunistycznych oraz obejmowanie ochroną miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt.
W stosunku do miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych ustala się
ich granice, zabrania się dokonywania zmian polegających na wycinaniu drzew lub krzewów,
prowadzeniu robót melioracyjnych, wznoszeniu obiektów, urządzeń oraz prac mających wpływ na
ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania tych zwierząt, a także zabrania się przebywania ludzi, bez zgody wojewody.
Stosowane są także inne metody ochrony gatunkowej (in situ, ex situ) takie jak hodowla w
ogrodach botanicznych i zoologicznych, tworzenie banków genów, inwentaryzacja stanowisk na
obszarach użytkowanych gospodarczo w celu ich ochrony przy pracach gospodarczych (szczególnie w lasach).
Trendy
Przez ostatnią dekadę w całym kraju stale wzrastała powierzchnia obszarów chronionych
wszystkich kategorii. Obszary chronionego krajobrazu stanowią najbardziej rozległą powierzchniowo (22,8 % powierzchni kraju) i równocześnie najmniej restrykcyjną formę ochrony przyrody.
W myśl zapisów II Polityki Ekologicznej Państwa obszary te mają objąć łącznie 30 % powierzchni
kraju. Obszary objęte wszelkimi formami ochrony obejmują już około 32,5% powierzchni kraju.
Szczególny ich przyrost nastąpił w ostatnich latach. Jednocześnie, obok wymiernych sukcesów w
ochronie obszarowej i indywidualnej, występuje cały szereg trudnomierzalnych, bądź niemierzalnych trendów, głównie niekorzystnych. Są to najczęściej lokalne degradacje siedlisk, powodujących spadek różnorodności biologicznej.
Opracowanie pt. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce uwzględnia ścisły
związek stanu przyrody ze stanem środowiska. Strategia określa występujące zagrożenia dla
środowiska, ocenę stanu działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w różnych działach gospodarki oraz założenia do dalszych działań. Charakteryzuje główne zagrożenia dla środowiska wynikające z antropopresji. Omawia zagadnienia zagrożenia zasobów genowych organizmów żywych. Określa kierunki działań dla ochrony żywych zasobów przyrody, zasobów hydrobiologicznych, biotopów podmokłych, zasobów leśnych, żywych zasobów Bałtyku, obszarów przyrodniczo cennych oraz ginących gatunków. Uwzględnia też problemy edukacji ekologicznej, potrzeby regulacji prawnych i badań naukowych. Strategia wskazuje zarówno na istniejące obszary,
które uległy znacznym przekształceniom, jak też na zachowane obszary o dużych wartościach
przyrodniczych. Wskazuje na potrzebę podejmowania dalszych działań ochronnych. Opracowano
dokumentację przyrodniczą celem uznania rzek Warty i Odry za korytarze ekologiczne. Podjęto
opracowanie koncepcji programowo-przestrzennego zagospodarowania doliny Wisły w środkowym i dolnym jej biegu. Praca ma uwzględniać wszystkie możliwe warianty, łącznie z ewentualnym zaniechaniem wszelkich prac regulacyjnych ze względu na ochronę przyrody. W 1991 r.
opracowano Polskie studium różnorodności biologicznej.
Kolejnym dokumentem, który odnosi się do ochrony i trwałego i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej w lasach jest przyjęta przez Radę Ministrów w 1997 roku Polityka Leśna Państwa. Powyższy dokument podkreśla potrzebę zapewnienia ochrony wszystkim lasom a szczególnie najcenniejszym ekosystemom oraz kluczowym i rzadkim elementom biocenoz.
Jednym z priorytetów polityki leśnej jest zwiększanie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych oraz różnorodności ekosystemów w kompleksach leśnych w oparciu o naturalne
procesy. Wśród działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków na szczególną uwagę zasługują:
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•
•

opracowanie zasad delimitacji rezerwatów i propozycji nowej typologii rezerwatów;
realizacja programów restytucji gatunków (sokół wędrowny, kraska, żółw błotny puchacz,
ryś,
• kontynuacja programu ochrony żubra;
• opracowanie krajowego programu ochrony nietoperzy;
• ustanowienie prawie 2 tys. stref ochronnych wokół stanowisk lęgowych ptaków drapieżnych i bociana czarnego w wyniku inwentaryzacji przyrodniczej lasów przeprowadzonej
na obszarze będącym pod zarządem Lasów Państwowych;
• opracowanie planów ochrony fauny i flory na wybranych obszarach chronionych, w ramach planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i krajobrazowych.
Problemy i zagrożenia
Mimo regulacji prawnych oraz znaczących nakładów ponoszonych na ochronę, różnorodność biologiczna jest w poważnym stopniu zagrożona. Wynika to głównie z następujących
przyczyn:
• nienajlepsza kondycja gospodarki oraz niski dochód narodowy nie pozwalają na przeznaczenie dostatecznych środków na ochronę przyrody;
• świadomość ekologiczna i wrażliwość przyrodnicza społeczeństwa są stosunkowo niskie;
• silna prorozwojowa presja społeczna wyraża się w chęci wykorzystania ekonomicznego
wszystkich zasobów przyrodniczych, w tym nawet najcenniejszych, wymagających
szczególnej ochrony;
• podobny stosunek do przyrody wykazują niektóre organy administracji samorządowej i
rządowej, poszukujące źródeł i metod szybkiego wzrostu budżetów;
• duże zmiany we własności ziemi, szczególnie w wyniku prywatyzacji państwowych gruntów rolnych prowadzą do przebudowy przyrodniczych elementów krajobrazowych (likwidacja mozaiki pól, zadrzewień śródpolnych, wprowadzanie nowych melioracji odwadniających, obejmujących nieraz cenne pod względem przyrodniczym obszary);
• wzrastająca presja urbanizacyjna wymusza zajmowanie pod budownictwo mieszkaniowe
i towarzyszącą infrastrukturę obszarów biologicznie czynnych;
• rozwijająca się turystyka i rekreacja powodują coraz głębszą ingerencję człowieka na terenach cennych przyrodniczo;
• gwałtowny wzrost motoryzacji i związana z tym rozbudowa układów komunikacyjnych
prowadzą z jednej strony do zajmowania nowych obszarów, a z drugiej do fragmentacji i
izolacji ekosystemów;
• zmiany tradycyjnego systemu upraw i hodowli, które wynikają z intensyfikacji produkcji,
powszechnej dostępności nasion nowych odmian roślin oraz preferowaniu ras zwierząt
gospodarskich o wysokiej wydajności;
• istnienie zaległości w stosowaniu przyjaznych środowisku technologii produkcji i w inwestycjach infrastruktury technicznej ochrony środowiska, mimo znacznie większych środków kierowanych na ochronę środowiska w ostatnich latach.
Istotne zmiany jakościowe i ilościowe obserwowane są na poziomie różnorodności gatunkowej. O ile wcześniejsze zmiany następowały w toku długotrwałych, naturalnych procesów ewolucyjnych, o tyle obecnie dokonują się znacznie szybciej pod wpływem przekształceń antropogenicznych naturalnych siedlisk lub w wyniku pozyskiwania określonych gatunków w celach gospodarczych (zbiór grzybów i roślin zielnych, myślistwo, wędkarstwo, gospodarka rybacka), a także
kolekcjonerskich lub hodowlanych (zbiór roślin i jaj ptaków, odłów zwierząt). Dodać należy także
niszczenie roślin i zabijanie zwierząt przy okazji prowadzenia różnorodnych prac (np. polowych),
na drogach oraz akty wandalizmu, którym ulegają m.in. wszystkie gatunki gadów beznogich.
Lista gatunków wymierających lub silnie zagrożonych zawiera 130 pozycji (m.in. jaszczurka
zielona, wąż Eskulapa, łosoś, szereg gatunków mięczaków i stawonogów). Do szczególnie zagrożonych należą gatunki występujące w niewielkich, izolowanych populacjach, w tym także gatunki endemiczne i reliktowe (np. świstak). Łącznie lista zwierząt znajdujących się w zagrożeniu
obejmuje 1318 gatunków i jest stale uzupełniana.
Tendencje regresywne obserwowane są w przypadku 1648 gatunków roślin, w tym zagrożonych jest 29 % gatunków porostów, 20 % wątrobowców i grzybów wielkoowocnikowych, 18 %
mchów i 15 % roślin naczyniowych. Ocenia się, że w przeciągu ostatnich 200 lat wyginęły lub
ustąpiły 124 gatunki roślin. Polska Czerwona Księga obejmująca paprotniki i rośliny nasienne za-
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wiera obecnie 206 taksonów, czyli ok. 10 % całej flory Polski. Wśród nich 34 gatunki utraciły
wszystkie naturalne stanowisk na terenie Polski. Niektóre z nich zostały przeniesione na stanowiska zastępcze i do hodowli w ogrodach botanicznych.
Kształtowanie się środowiska o zupełnie nowych cechach pod wpływem działalności człowieka, prowadzi do ekspansji gatunków synantropijnych i ruderalnych, które nie tylko powiększają
swą liczebność, ale też kolonizują nowe tereny. Świadoma, bądź nieświadoma introdukcja i reintrodukcja gatunków w niektórych przypadkach doprowadziła do pojawienia się populacji konkurencyjnych dla lokalnej flory, czy fauny. W Polsce przyjęto, że ochrona różnorodności biologicznej
jest podstawowym składnikiem polityki Państwa prowadzonej zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Uznano, że w poszczególnych zagadnieniach sektorowych konieczne są następujące działania:
• podniesienie kultury przyrodniczej społeczeństwa poprzez odpowiednie ukierunkowanie
edukacji w szkołach wszystkich typów, a także edukacji nieformalnej;
• ochrona różnorodności biologicznej wymaga skierowania na nią bezpośrednio odpowiedniej części budżetu Państwa, funduszy celowych i środków pochodzących z zagranicy
oraz stworzenie bodźców ekonomicznych do przeznaczania takich środków z budżetów
samorządowych oraz dotacji od osób fizycznych i prawnych;
• ochrona różnorodności biologicznej musi odnosić się do przyrody całego kraju, bez
względu na stopień zniszczenia lub przekształcenia środowiska. Ogólne programy
ochrony różnorodności biologicznej powinny być częścią studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz podstawowym elementem wszystkich ocen oddziaływania
na środowisko;
• należy zintensyfikować działania nad minimalizacją zanieczyszczeń wszystkich komponentów środowiska;
• istniejące obszary o szczególnych wartościach pod względem różnorodności biologicznej oraz gatunki dziko żyjące, a także rasy i odmiany genetyczne gatunków udomowionych, którym zagraża wyginięcie, powinny być objęte ochroną na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody oraz mieć opracowane i realizowane specjalne
programy ochrony i restytucji;
• gospodarka przestrzenna powinna zapewnić właściwą ochronę różnorodności biologicznej, szczególnie na poziomie ekosystemów na terenach zurbanizowanych. Wiąże się to
nie tylko z ideą ochrony różnorodności biologicznej, ale również z zapewnieniem godziwych warunków środowiskowych dla mieszkańców tych obszarów;
• rolnictwo powinno zwrócić szczególną uwagę, by nie tylko nie zmniejszać różnorodności
biologicznej, ale ją podnosić, ze względu na pozytywne skutki produkcyjne równoważenia ekologicznego krajobrazu rolniczego. Obowiązkiem rolnictwa jest także ochrona
zasobów genetycznych, związanych ze starymi odmianami i rasami gatunków hodowlanych, stanowiących szczególnie cenne zasoby kraju;
• leśnictwo powinno kontynuować i wzmacniać harmonijne włączanie zasad ochrony różnorodności biologicznej do codziennej praktyki gospodarczej;
• planując zwiększenie retencji wodnej, należy bezwzględnie dostosować zabiegi hydrotechniczne do zasad ochrony różnorodności biologicznej;
• należy zobowiązać stosowne resorty i podmioty gospodarcze użytkujące zasoby przyrodnicze lub których działalność ma wpływ na stan środowiska do uwzględniania wymogów ochrony różnorodności biologicznej. Obligatoryjnie powinny zostać przyjęte zasady
minimalizacji negatywnych skutków oraz ich kompensacji przez odpowiednie podniesienie wartości przyrody na terenach sąsiednich;
• konieczne jest przyspieszenie działań dotyczących dostosowania polskiego ustawodawstwa i norm do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a także prawa międzynarodowego;
• niezbędne jest udoskonalenie systemu i mechanizmów koordynacji międzyresortowej w
działalności na rzecz ochrony różnorodności biologicznej kraju;
• konieczne jest szersze wykorzystywanie znacznego potencjału i wiedzy ekologicznych
organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania
różnorodności biologicznej oraz ułatwienie im dostępu do źródeł finansowania wartościowych projektów i programów przyrodniczych.
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II Polityka Ekologiczna Państwa precyzuje kierunki działań w sferze ochrony środowiska, w
tym także w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, w perspektywie najbliższych 25 lat. Jako cele perspektywiczne ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej przyjęto:
• zabezpieczenie zachowania cennych przyrodniczo obszarów, dotychczas nie chronionych prawnie, poprzez objęcie ich różnymi formami ochrony przyrody;
• stworzenie na pozostałym terytorium kraju takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zasad ochrony gatunkowej zwierząt i roślin), aby różnorodność biologiczna ulegała stopniowemu wzbogacaniu.
Wśród celów o krótszym horyzoncie czasowym za najważniejsze należy uznać:
• opracowanie i przyjęcie krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej, jako realizacji zobowiązań wobec Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej;
• włączenie ustaleń tej strategii do resortowych programów zrównoważonego rozwoju i
ochrony środowiska, sporządzanych na szczeblu samorządowym;
• utworzenie w Polsce Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000;
• wspieranie prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej;
• wprowadzenie monitoringu różnorodności biologicznej, wdrożenie kryteriów i wskaźników do kontroli skuteczności wprowadzania polityki ekologicznej Państwa;
• ustanowienie przepisów prawnych regulujących bezpieczeństwo biologiczne kraju oraz
zapewnienie środków na wykonywanie prawa i kontrolowanie zagrożeń związanych z
wykorzystaniem biotechnologii;
• ochronę i gospodarowanie różnorodnością biologiczną na całym terytorium kraju, włączając w to obszary zagospodarowane i tereny zurbanizowane;
• działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii społeczeństwa oraz władz szczebla lokalnego, a także promowanie zagadnień różnorodności biologicznej;
• prowadzenie wymiany informacji z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i międzynarodowej współpracy naukowej.
W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w Unii Europejskiej są Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory) i Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących
ptaków). Mają one na celu utrzymanie różnorodności biologicznej państw członkowskich Unii poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory na ich terytorium.
Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez utworzenie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, złożonej z tzw. Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO), wytypowanych na podstawie
Dyrektywy Siedliskowej i Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) wytypowanych na podstawie Dyrektywy Ptasiej.
3.1.5 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody jest jednym z wojewódzkich priorytetów programu ochrony środowiska woj. Kujawsko-Pomorskiego.
Związane to jest z koniecznością uwzględniania wymogów Unii Europejskiej. Główne kierunki to:
• wdrożenie systemu NATURA 2000;
• optymalizacja sieci obszarów chronionych;
• realizacja programów rolno-środowiskowych;
• zalesianie gruntów porolnych lub zdegradowanych;
• rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych.
Kierunki działań do 2010 r.
W regionalnych (wojewódzkich) strategiach rozwoju przyjęto powszechnie następujące cele
średniookresowe do 2010 r.:
• ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowe oraz doskonalenie systemu
obszarów prawnie chronionych, w tym wdrożenie systemu NATURA 2000;
• ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz krajobrazu
jest głównym celem ochrony przyrody.
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Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych
Poznanie zasobów przyrodniczych regionu jest niezbędnym warunkiem do określenia kierunków i form jego ochrony. Warunkiem ich rozpoznania jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gmin. Wynika to z zapisów Programu Wykonawczego do II Polityki Ekologicznej Państwa,
który wskazuje na konieczność wsparcia prac badawczych dotyczących stanu polskiej przyrody i
bioróżnorodności oraz rozpoznania zagrożeń różnorodności biologicznej. Dla większości gmin
województwa nie ma podstawowej inwentaryzacji przyrodniczej a stan zasobów przyrodniczych
jest słabo rozpoznany.
Różnorodność systemu przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego pozwala na
podejmowanie kolejnych działań ukierunkowanych na wykształcenie spójności między istniejącymi terenami cennymi przyrodniczo. Szczególnie ważne są te obszary, gdzie spójność dotychczasowego systemu jest niewystarczająca. Należą do nich doliny rzeczne, pełniące funkcję korytarzy
ekologicznych dla przemieszczania się fauny i flory. W związku z tym na terenie województwa w
2003 r. nowelizowane są granice obszarów chronionego krajobrazu. Wprowadzone zmiany
ukształtują nowy, ciągły system obszarów chronionych w województwie.
Dla pełnej ochrony Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, jako parku krajobrazowego, podstawowe znaczenie ma realizacja zadań ochronnych wynikających z planu ochrony tego parku
oraz późniejszego planu zagospodarowania przestrzennego. Umożliwi to kompleskową realizację
celów ochronnych parku, tj. zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych miejsc
lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego, ochrony ptaków przelotnych, zabezpieczenie
wartości kulturowych i historycznych tego regionu związanych z początkami Państwa polskiego
oraz swoistych cech krajobrazu Jeziora Gopło.
Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp. Tworzenie nowych
założeń parkowych oraz kształtowanie miejskiej zieleni urządzonej wpłynie na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych znajdujących się na terenie miast. Na terenach parkowych
zastosowane będą gatunki właściwe dla siedliska ze znacznym udziałem zieleni niskiej i kępami
zadrzewień.
Kierunki działań:
• objęcie formami ochrony przyrody pełnej reprezentacji zasobów przyrody województwa;
• wzmocnienie ciągłości i spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych;
• nowelizacja granic obszarów chronionego krajobrazu;
• opracowanie i bieżące wdrażanie planów ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych;
• przygotowanie opracowań ekofizjograficznych gmin z wykorzystaniem dokumentacji dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin;
• rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w odniesieniu do obiektów turystycznych i rekreacyjnych w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych;
• wspieranie gmin w ustanawianiu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów i
cennych fragmentów krajobrazu;
• wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem.
• utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym osiedlowych terenów zieleni.
• utworzenie i wdrożenie sieci ekologicznej Natura 2000;
• powiększenie parków krajobrazowych;
Ochrona fauny i flory
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin
lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych,
podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem. Niezbędne jest podjęcie działań związanych z aktywną ochroną fauny i flory oraz opracowanie programów ochrony tych populacji, dla
których niewystarczająca do podtrzymania gatunku jest ochrona siedlisk. Duże znaczenie ma
tworzenie sieci ostoi ptaków IBA (Important Bird Area), będących elementem międzynarodowego
systemu ochrony ptaków i ich ostoi. Planowane jest wyznaczenie analogicznej sieci IPA (Important Plant Area) - obszarów ważnych dla flory.
Na stan fauny i flory wpływają poszczególne sektory gospodarki. Wobec degradacji środowiska spowodowanej m.in. rozwojem turystyki, zachodzi potrzeba dokonania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenów przeznaczonych do użytkowania turystyczno-rekreacyjnego. Wa-
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loryzacja ułatwi wyznaczenie na zagospodarowywanym obszarze terenów istotnych dla zwierząt
np. ze względu na gody, lęgi itp.
Rozwój sieci komunikacyjnej wymusi budowę przejść dla zwierząt nad i pod trasami komunikacyjnymi. Ze względu na gęstą sieć hydrograficzną wykorzystywaną również do produkcji
energii istotne jest budowanie przepławek dla zwierząt wodnych.
Kierunki działań:
• określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt;
• opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone;
• budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla organizmów
wodnych.
• działania zmierzające do poprawy stanu środowisk zagrożonych i ginących gatunków
roślin i zwierząt;
• renaturyzacja obszarów;
Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego
Pokrywanie się obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym z obszarami
atrakcyjnymi turystycznie stwarza niebezpieczeństwo wzrostu ilości turystów i wzrostu negatywnego oddziaływania turystyki i rekreacji na zasoby przyrodnicze, w tym tereny chronione. Dynamiczny rozwój turystyki wymusza konieczność określenia zasad korzystania z zasobów przyrody.
Szczególnie ważna jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa w tym zakresie, która powinna
przebiegać na różnych płaszczyznach, obejmując zarówno sferę środowiska przyrodniczego jak i
środowiska kulturowego. Rozwój edukacji i wymiany informacji w celu podnoszenia społecznej
świadomości celów i potrzeb w dziedzinie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a także
związanych z działaniami w tej sferze nie tylko kosztów, ale również korzyści jest jednym z zadań
określonych w programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa.
W gminach mających duży potencjał dla rozwoju turystyki, ważnym zadaniem będzie zapewnienie warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i krajobrazowych. Ważne w województwie kujawsko-pomorskim, ze względu na sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, będzie zapewnienie możliwości mieszkania, pracy oraz wypoczynku
mieszkańcom województwa, zapewnienie warunków wypoczynku przyjezdnym, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dla właściwej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych
poprzez odpowiednie udostępnianie obiektów i obszarów chronionych oraz wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.
Kierunki działań:
• promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu;
• rozwój sieci szlaków turystycznych i przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;
• monitoring ruchu turystycznego, szczególnie na obszarach chronionych;
• selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed
zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem;
Utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego
Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obejmują również sektor rolnictwa.
Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nienaruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez II Politykę
Ekologiczną Państwa w zakresie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody.
W procesie modernizacji obszarów wiejskich zagrożone stają się naturalne elementy krajobrazu. Wartości przyrodnicze województwa narzucają preferowanie rolnictwa przyjaznego środowisku. Prośrodowiskowe rolnictwo oparte o gospodarstwa prowadzone indywidualnie lub współpracujące między sobą, promujące tradycyjne metody gospodarowania, powinny być upowszechniane szczególnie na obszarach parków krajobrazowych oraz terenach cennych przyrodniczo.
Szansą dla tych obszarów będzie rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich są tzw. programy
rolno-środowiskowe. Są one instrumentem finansowym, polegającym na wsparciu finansowym
działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony walorów krajobrazu wiejskiego, podejmowanych
przez rolników (rolnicy otrzymują rekompensatę finansową za utracone dochody w wyniku ekstensyfikacji produkcji).
Z uwagi na to, że użytki rolne w województwie stanowią ok. 66% ogólnej powierzchni, należy zwrócić szczególna uwagę na ochronę gleb użytkowanych rolniczo. Podstawowym kierunkiem
działań w rolnictwie powinno być upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, zawartych w
Polskim Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych.
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Kierunki działań:
zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo;
rozwój rolnictwa ekologicznego;
wdrażanie programów rolnośrodowiskowych;
ochrona gruntów o wysokiej produkcyjności przed przeznaczeniem na cele nierolnicze i
nieleśne;
• prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
Lasy - ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych
Z uwagi na warunki klimatyczne, glebowe i związany z nimi skład gatunkowy drzewostanów, lasy regionu są zagrożone szkodami powodowanymi przez czynniki natury ożywionej (biotyczne), nieożywionej (abiotyczne) oraz spowodowanymi przez człowieka (antropogeniczne).
Ekosystemy leśne są silnie przekształcone a drzewostany leśne w dużym stopniu nie wykorzystują możliwości siedlisk, około 90 % lasów stanowią sztuczne drzewostany. Powyższa sytuacja wynika z braku rozpoznania glebowo-siedliskowego. Tereny leśne obszarów miejskich cechuje zły
stan zachowania (spowodowany głównie częstą penetracją przez ludność) oraz małe zróżnicowanie gatunkowe (głównie sosna). Często czynnikiem limitującym obecność znaczniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych jest zwarta zabudowa mieszkaniowa.
W Polityce Leśnej Państwa bardzo dużą wagę przypisuje się ochronie zasobów przyrodniczych lasów i zwiększeniu ich powierzchni. W województwie kujawsko-pomorskim wiele czynników abiotycznych i antropogenicznych przyczyniło się do zakłócenia procesów fizjologicznych w
rozwoju drzew i zmniejszyło ich naturalną odporność biologiczną. Dlatego duże znaczenie będzie
miało przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych charakteryzujących się silnym
przekształceniem m.in. wskutek nasadzania sosny, zabiegów melioracyjnych, jak również wzbogacenie istniejącego drzewostanu. Istotne będzie dostosowanie nasadzeń do typu siedliska naturalnego i ograniczenie praktyki wprowadzania monokultur sosnowych na wszystkie typy siedlisk.
Podstawą prawidłowych zalesień, są prowadzone rozpoznania glebowo-siedliskowe.
Tereny leśne na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego zajmują powierzchnię
416 512 ha, w tym grunty zalesione 400 435 ha, a powierzchnia niezalesiona 5992 ha.
Dominującą rolę w gospodarce leśnej województwa mają lasy sektora publicznego, zajmujące 373 496 ha, co stanowi aż 89,4% powierzchni lasów w regionie. Lasy własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych zajmują 356 559 ha, co stanowi 87,7% powierzchni lasów
województwa. Lasy prywatne zajmują 40 841 ha (10%), a lasy gminne 3548 ha (0,9%). W ostatnich latach obserwuje się wzrost powierzchni lasów prywatnych wynikający z realizacji programu
zwiększania lesistości. Bardzo niezadowalającym symptomem gospodarki leśnej w sektorze prywatnym jest stosunkowo wysoki (4,6%) udział powierzchni niezalesionej w powierzchni leśnej.
Jest on 4-krotnie większy niż w sektorze publicznym wynosząc 1,2%, przy znacznym niedoborze
drzewostanów dojrzałych do wyrębu. Świadczy to o eksploatatorskich i dewastacyjnych cechach
gospodarki leśnej w lasach prywatnych, którym towarzyszy jakby „zmowa milczenia” wynikająca z
panującej trudnej sytuacji materialnej wsi polskiej. Pomimo tego z roku na rok następuje w miarę
możliwości finansowych wzrost lesistości województwa kujawsko - pomorskiego.
Fakt, iż duża część gruntów leży odłogiem świadczy o dużych możliwościach i potrzebie
dokonywania zalesień w najbliższej perspektywie czasowej.
Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego obserwuje się duży stopień rozprzestrzenienia lasów i zróżnicowania lesistości, jednak powiat inowrocławski cechuje niski wskaźnik
lesistości.
Według regionalizacji przyrodniczo - leśnej na podstawach ekologiczno – fizjograficznych
cały teren województwa kujawsko - pomorskiego położony jest w Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej (III) i w południowej części I Krainy Bałtyckiej. Na terenie województwa wyodrębnia się 5
dzielnic przyrodniczo - leśnych: Borów Tucholskich (III.1), Pojezierza Krajeńskiego (III.2), Pojezierza Chełmińsko - Dobrzyńskiego (III.3), Kotliny Toruńsko - Płockiej (III.5), Niziny Wielkopolsko Kujawskiej (III.7).
W strukturze powierzchniowej siedlisk, na terenie województwa, zdecydowanie największy
udział zajmuje bór świeży (45,7%). Jest to wartość znacznie przewyższająca średnią dla kraju
(26,8%). Duży udział w strukturze siedlisk mają także: bór mieszany świeży (25.9%), las mieszany świeży (14,6%) oraz las świeży (6,8%). Są to wartości zbliżone do średnich krajowych. Spośród pozostałych typów siedlisk udział przekraczający 1% mają: ols (1,5%) i las mieszany wilgotny (1,2%).
•
•
•
•
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Bogactwo gatunkowe drzewostanów analizowano pod względem ilości gatunków w składzie warstwy górnej drzew (zapisanych w składzie gatunkowym 1-ego piętra). Województwo kujawsko – pomorskie charakteryzuje się ubóstwem gatunkowym, na tle kraju nie tylko spowodowanym niską żyznością i wilgotnością siedlisk, ale także niepożądaną w tym kierunku działalnością
hodowlaną w poprzednich okresach gospodarczych, która nie przynosiła efektów w zakresie domieszkowego wzbogacenia składu gatunkowego. Wśród drzewostanów jednogatunkowych, które
w skali województwa zajmują aż około 60% powierzchni lasów przewagę powierzchniową bezwzględnie stanowią monokultury, złożone wyłącznie z jednego gatunku i przeważnie jednego
wieku. Pozostałą powierzchnię w grupie drzewostanów jednogatunkowych zajmują drzewostany
jednogatunkowe słabo urozmaicone, ze sporadyczną i pojedynczą domieszką innych gatunków,
głównie brzozy, mało zróżnicowane wiekowo (5 -10 lat). Możliwości siedliskowe hodowli drzewostanów dwugatunkowych są w różnym stopniu niewykorzystane we wszystkich nadleśnictwach.
W całym województwie na 58% powierzchni leśnej możliwości hodowlanych drzewostanów dwugatunkowych zinwentaryzowano jedynie około 30% powierzchni leśnej tych drzewostanów.
Obserwuje się wzrost bogactwa gatunkowego w młodszej grupie wiekowej poniżej 40 lat,
obecnie zakładane uprawy całkowicie składem są dostosowane do warunków siedliskowych, wykazując nieraz znaczne urozmaicenie gatunkowe. Najwyższą zasobność na 1 ha mają drzewostany rębne dwugatunkowe, rosnące na siedliskach lasowych i borów mieszanych. Zasobność ta
wynosi około 300 m3/ha. Zasobność drzewostanów wielogatunkowych w tej grupie wiekowej
świadczy o wysokiej produkcyjności tych drzewostanów pomimo niedostosowania składu do potencjalnej produkcyjności siedlisk. Gatunki obce, ani jako panujące, ani będące w składzie drzewostanów nie mają w województwie gospodarczego znaczenia i nie stanowią problemu w ochronie przyrody poza plantacjami topolowymi, które są w przebudowie.
Na obszarze województwa stwierdzono następujące formy degeneracji zespołów leśnych:
• pinetyzacja (borowacenie) – dotyczy głównie żyźniejszych postaci siedlisk lasów mieszanych świeżych i lasów świeżych
• monotypizacja – opanowanie warstwy drzew przez jeden gatunek, ale właściwy dla danego siedliska,
• caespitzacja (zadarnienie – nadmierny rozwój runa trawiastego) spotkano ją we wszystkich siedliskach
• defruticetyzacja – bardzo słaby rozwójkrzewów (pokrycie podszytu 0-10%) obserwowoano ją prawie we wszystkich siedliskach,
• neofityzacja – udział gatunków obcych dla flory polskiej – problem ten występuje na niewielkiej powierzchni,
Za ochronne uznaje się lasy pełniące określone funkcje ochronne zgodnie z określonymi
zarządzeniami Ministra Środowiska w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poszczególnych nadleśnictw.
Lasy glebochronne chronią gleby przed erozją na stromych zboczach dolin rzecznych,
strumieni i wzgórzach morenowych. Na obszarze województwa zajmują powierzchnię 32 531 ha,
co stanowi 9,1% powierzchni leśnej regionu. Zadania gospodarcze są w nich sprawowane w
ograniczonym zakresie bowiem należą one do gospodarstwa specjalnego. Nie naruszają one ich
podstawowych funkcji ochrony gleb. Ograniczenie polega głównie na konieczności prowadzenia
cięć porządkujących stan sanitarny lasu, w wyjątkowych wypadkach stosowania rębni złożonych,
z długim okresem odnowienia w zależności od warunków lokalnych predysponujących naturalne
odnowienia. Wchodzą w tych przypadkach jedynie formy rębni kształtujące środowisko dla młodego pokolenia, pod osłoną górną zanikającą stopniowo.
Lasy wodochronne chronią zasoby wód pod względem ilości i jakości wzdłuż rzek i cieków,
wokół jezior oraz na wszystkich siedliskach wilgotnych i bagiennych. Zajmują powierzchnię 48
584 ha, co stanowi 13,7% powierzchni leśnej. Funkcje gospodarcze sprawują one w ograniczonym zakresie. Proces gospodarczy w tych lasach jest zorganizowany w oparciu o wyznaczony,
długookresowy cel produkcyjny z uwzględnieniem umiarkowanego wykorzystania produkcyjności
siedlisk i produktywności drzewostanów. Przeważnie stosuje się w drzewostanach już przeszłorębnych rębnie złożone z długim okresem odnowienia, a w drzewostanach przedrębnych cięcia
sanitarne. Na siedliskach bagiennych działalność gospodarcza jest ograniczona głównie do cięć
sanitarnych i to w okresie zagrożenia zdrowotnego lasów. Lasy te nad rzekami pokrywają się z
lasami glebochronnymi o bardziej zaostrzonych rygorach gospodarczych.
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Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody obejmują przeważnie projektowane
rezerwaty przyrody, w bliższej lub dalszej perspektywie. Dopuszcza się w nich, w określonym zakresie, zabiegi techniczno – gospodarcze, których zadaniem jest ukierunkowanie procesów rozwojowych przyrody, tak aby chroniony element lub całe zespoły miały najlepsze warunki, nie tylko
przetrwania, ale wzrostu i rozwoju. Pozyskiwanie drewna w tych lasach nie jest celem, a odbywa
się ono niejako na marginesie właściwych celów ochronnych przyrody.
Lasy stanowiące drzewostany nasienne tworzą fragmenty lasu pochodzenia naturalnego,
gdzie gatunek jest zdrowy, odporny, dobrze produkujący i o wyborowej jakości. Zajmują powierzchnię 353 ha, co stanowi 0,1% powierzchni leśnej. Lasy te stwarzają naturalną bazę nasienną złożoną z wartościowych ekotypów lokalnych. Pozwolą one na uzyskanie materiału do nowych
nasadzeń oraz przetrzymanie tych drzewostanów nasiennych do wieku dojrzałości biologicznej.
Wśród lasów chroniących środowisko przyrodnicze wyróżniono także lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. Zajmują powierzchnię 2368 ha, co stanowi 0,7%
powierzchni leśnej. Wszystkie działania w tych lasach zmierzają do ochrony i rozwoju naturalnych
biotopów, a ograniczone czynności gospodarcze związane z pielęgnowaniem siedlisk i drzew są
wykonywane w okresach po godowych i poza lęgowych. W celu zabezpieczenia miejsc rozrodu
bielika oraz bociana czarnego zostały utworzone strefy ochronne stanowisk tych rzadkich gatunków zwierząt. Są one utworzone wokół gniazd bielika i bociana czarnego.
3.1.6 Lista przedsięwzięć własnych Powiatu wynikających z dokumentów, koncepcji jej
władz, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców
Mimo podejmowanych działań ochronnych nadal na terenie powiatu występują obszary i
elementy środowiska przyrodniczego wymagające objęcia ochroną lub wzmożenia ochrony.
Do zagadnień priorytetowych należy:
• ochrona gleb niskiej klasy bonitacji przeznaczonych do zalesień;
• ochrona ekosystemów leśnych poprzez odtworzenie ich pierwotnego i naturalnego charakteru, sprzyjającego utrzymaniu ich naturalnej różnorodności biologicznej.
• ochrona obszarów, zespołów i obiektów prawnie chronionych;
• ochrona obszarów, zespołów i obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą.
3.1.7 Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Kryteria wyboru narzucają obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przyrody oraz strategia państwa i województwa w zakresie ochrony przyrody. Zgodnie z przepisami starosta nie jest
organem ochrony przyrody. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca nie powierzył mu zadań
związanych z nadzorem nad gospodarką w lasach prywatnych. Ponadto wskazane jest by współpracował on z organami ochrony przyrody i nadleśnictwami.
3.1.8 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej
Brak jest przedsięwzięć inwestycyjnych; wszystkie działania powiatu ograniczają się do
przedsięwzięć pozainwestycyjnych i to wyłącznie w ramach współpracy z organami ochrony przyrody i nadleśnictwami.
W działaniach powiatu dotyczących różnych aspektów gospodarczych i społecznych należy
uwzględnić realizację następujących zasad związanych z ochroną przyrody:
• zakaz lokalizacji obiektów powodujących zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby lub
też uciążliwych dla otoczenia ze względu na źródła hałasu bądź odrażającego zapachu
(odoru);
• lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony
środowiska przyrodniczego;
• wszelkie budownictwo mieszkaniowe, usługowe, turystyczne itp. należy harmonizować z
otaczającym krajobrazem;
• ograniczenie możliwości lokalizowania bezściółkowych przemysłowych ferm hodowlanych do obszarów nie objętych ochroną w myśl Ustawy o ochronie przyrody;
• inwestycje melioracyjne projektować i realizować w sposób nie powodujący szkód w istniejących ekosystemach dla zachowania właściwych stosunków wodnych w glebie;
• stosowanie środków ochrony roślin musi uwzględniać zasadę ich selektywnego działania, a w przyszłości ograniczenia na rzecz upowszechniania biologicznych metod zwalczania szkodników;
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•
•
•
•
•

•
•

przeciwdziałać wypalaniu traw;
dążyć do zwiększenia powierzchni leśnej oraz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
przeciwdziałać dewastacji powierzchni leśnych w tym runa leśnego;
zabezpieczenie lasów i zadrzewień przed zanieczyszczeniami i pożarami;
ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni.
wzmożenie działań ochronnych i konserwatorskich podejmowanych w takich obiektach
jak: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki rekreacyjne, szczególnie chronione gatunki fauny i flory, obiekty zabytkowe – współpraca;
prowadzenie nadzoru nad lasami prywatnymi i zalesionymi gruntami porolnymi;
prowadzenie prac inwentaryzacyjnych, zwłaszcza dotyczących występowania siedlisk
przyrodniczocennych wymagających ochrony – podejmowanie działań zmierzających do
sformalizowania prawnego tej ochrony.

7

8

9 10 11 12

Szacunkowe
nakłady

6

Cel przedsięwzięcia

2008

5

2011

2007

4

2010

2006

3

2009

Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

2005

2

Opis przedsięwzięcia

2004

1

Rodzaj przedsięwzięcia

L.p.

Termin realizacji
Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Ocena ważności
w hierarchii zadań

Tabela 7. Lista przedsięwzięć własnych, koordynowanych i gminnych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie
wieloletniej

16

Zadania własne

1

2

zarząd powiatu/
gminy, park
krajobrazowy,
organizacje
turystyczne

P

Zintegrowanie terenów
powiatu z systemem
szlaków turystycznych
regionu

I

Zalesienia gruntów
zarząd powiatu /
porolnych i zdegrado- właściciele
wanych gatunkami
gruntów
rodzimymi;

Zadania koordynowane

1

P

2

P

3

I

Objęcie ochroną
obszarów, zespołów i
obiektów nie objętych
nią jeszcze, a
prezentujących dużą
wartość przyrodniczą
– włączenie w
wojewódzki system
obszarów chronionych
tzw. obszar
chronionego
krajobrazu Noteci
Opracowanie i realizacja jednolitego programu promocji wartości przyrodniczych
regionu

wojewoda/
zarząd powiatu,
gminy, organizacje pozarządowe

zarząd województwa/ zarząd
powiatu, gminy,
parki narodowe,
parki krajobrazowe, wojewoda, organizatorzy turystyki
Systematyczne wyko- wojewoda/
nywanie zabiegów
gminy, zarząd
pielęgnacyjnych i
powiatu, organiochronnych istniejązacje ekologiczcych pomników przy- ne
rody
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4

5

6

7

8

9

10

11

P

P

I

I

I

P

P

I

Zachowanie małych
gospodarstw rolnych
w rejonach o dużych
wartościach przyrodniczych lub wrażliwych
ekologicznie.
Optymalne wykorzystanie atutów uzdrowiskowych oraz podnoszenie zdrowotnego
standardu wypoczynku
Prowadzenie prac
zadrzewieniowych i
zalesieniowych na
gruntach o niskiej
przydatności rolniczej
z preferencją tworzenia przeciwerozyjnych
pasów ochronnych
Zarybianie zbiorników
wodnych i wód płynących różnorodnymi
gatunkami rodzimych
przedstawicieli akwafauny
Prowadzenie działań,
wspomagających
rozwój populacji,
szczególnie rodzimych
gatunków drobnej
zwierzyny łownej o
zauważalnym spadku
ich liczebności na
terenach dzierżawionych obwodów łowieckich
Prowadzenie zgodnej
z wymogami ochrony
środowiska gospodarki na stawach rybnych

rząd/ zarząd
województwa,
zarząd powiatu,
gminy

instytucje
uzdrowiskowe/
gminy, zarząd
powiatu

właściciele
nieruchomości/
zarząd powiatu,
gminy

gospodarstwa
rybackie/ zarząd
powiatu,

właściwe koła
Polskiego
Związku Łowieckiego/
zarząd powiatu,
gminy

gospodarstwa
rybackie, rolnicy/
zarząd powiatu,
gminy

Dopuszczanie w
sąsiedztwie i na terenach podlegających
wszelkim formom
ochrony lokalizacji
wyłącznie przedsięwzięć niemających
znaczącego wpływu
na środowisko

wojewoda/ park
narodowy,
zarząd parków
krajobrazowych,
gminy, zarząd
powiatu

Renowacja terenów
zielonych, w
szczególności parków
wiejskich.

właściciele
nieruchomości/
wojewoda,
gminy

Wytyczne dla gmin
1
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Renowacja terenów
gminy/zarządcy i
zielonych, w szczewłaściciele
gólności zabytkowych nieruchomości
parków
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2

3

4

P

P

P

5

I

6

I

7

P

8

9

10

P

P

P

Podejmowanie działań
w sprawie ustanowienia małych form
ochrony przyrody
(obszary chronionego
krajobrazu, pomniki
przyrody, stanowiska
dokumentacyjne,
użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczokrajobrazowe)
Uwzględnianie w
planach zagospodarowania przestrzennego wysokiego udziału
powierzchni biologiczne czynnych (zieleń
niska, zieleń średnia i
wysoka, oczka wodne
itp.)
Wspieranie przedsięwzięć mających na
celu utrzymanie i
powiększanie terenów
zieleni, zadrzewień,
zakrzewień i remiz
śródpolnych, między
innymi w celu ograniczenia niekorzystnych
zjawisk erozyjnych,
oraz parków w tym
wiejskich i miejskich
Wytyczenie,
przydatnych turystom i
mieszkańcom dla
dojazdu do szkół i
pracy, ścieżek
rowerowych i szlaków
turystyki pieszej
Zwiększanie zasobów
zieleni śródpolnej i
przydrożnej
Określenie w planach
zagospodarowania
przestrzennego potrzeb i szczegółowych
zasad realizacji budownictwa letniskowego
Uwzględnianie w
studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w planach miejscowych
potrzeb związanych z
rozwojem turystyki
Program ochrony i
ekspozycji wartości
przyrodniczych i kulturowych gmin, waloryzacja środowiska
przyrodniczego
Wprowadzenie do
codziennej praktyki
zasad racjonalnego
pozyskiwania drewna
z jednoczesnym
wprowadzaniem
nasadzeń drzew i
krzewów

gminy/ wojewódzki konse
rwator przyrody

gminy/

gminy/ zarząd
zieleni komunalnej

gminy/
organizacje
gospodarcze
organizatorów
turystyki

gminy/ zarządcy
dróg, właściciele
gruntów
gminy/

gminy/ organizacje gospodarcze organizatorów turystyki

gminy/ organizacje pozarządowe, instytucje
ochrony przyrody, lokalne
środowiska
naukowe
gminy/ właściciele lasów i
nieruchomości
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11

P

12

P

13

P

14

15

16

17

18

19

20

gminy/ instytucje
uzdrowiskowe

gminy/ ODR,
organizacje
gospodarcze
organizatorów
turystyki
Zachowanie i ochrona gminy/ instytucje
charakterystycznej dla ochrony przyroregionu struktury
dy, organizacje
obszarów cennych
pozarządowe
przyrodniczo

Ochrona, utrzymanie i
tworzenie brakujących
korytarzy ekologicznych

gminy/ instytucje
ochrony przyrody, organizacje
I
pozarządowe,
właściciele
nieruchomości
Określenie w planach gminy/ instytucje
zagospodarowania
ochrony przyroP przestrzennego obdy, organizacje
szarów wrażliwych na pozarządowe
antropopresję
Wspieranie działań
gminy/ RZGW,
zmierzających do
zarząd wojeprzywrócenia rzece
wództwa, zarząd
Noteć jej pierwotnego powiatu, organiI/P
charakteru
zacje pozarządowe, instytucje
ochrony przyrody
Wydzielenie, w plagminy/ RZGW,
nach zagospodarowa- zarząd wojenia przestrzennego,
wództwa, zarząd
stref buforowych
powiatu, organiP
oddzielających rzekę zacje pozarząod działalności rolni- dowe, instytucje
czej
ochrony przyrody
Ochrona i wzrost
gminy/ koła
funkcji zadrzewień
łowieckie, organizacje ekoloP śródpolnych, przydrożnych, na terenach giczne,
zieleni

I

P

21

P

22

P
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Wykorzystanie, bez
szkody dla środowiska
przyrodniczego, atutów przyrodniczo uzdrowiskowych
gminy
Wspieranie rozwoju
agroturystyki,

Rozbudowa sieci
ścieżek rowerowych i
szlaków pieszych,
organizacja punktów
widokowych

gminy/ organizacje gospodarcze organizatorów turystyki

Uwzględnienie w
gminy/
planowaniu przestrzennym potrzeby
zwiększenia lesistości
obszaru powiatu
Restrykcyjny nadzór gminy/
nad przestrzeganiem
zakazu wypalania łąk,
ściernisk, rowów itp.
Systematyczna realizacja opracowań
ekofizjograficznych

gminy/
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3.1.9

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Ochrona cennych ekosystemów lub obiektów powinna być priorytetem w działaniach związanych z ochroną przyrody. Podniesienie bioróżnorodności wpłynie na równowagę i trwałość wielu ekosystemów mających znaczenie lokalne.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:
• wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i wzdłuż dróg;
• edukacja rolników w zakresie prawidłowej uprawy gruntów rolnych;
• stworzenie ośrodków rekreacji w naturalnych warunkach z zachowaniem walorów przyrodniczych;
• opracowanie a następnie wdrożenie programu rewitalizacji parków, tworzenie nowych
parków;
• restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów itp.;
• sprawnie funkcjonujące „centra edukacji przyrodniczej” promujące walory ekologiczne
powiatu i gmin;
• sprawnie funkcjonujący system konsultacji społecznych dotyczących problemów środowiska;
• wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej;
• wykonanie opracowań ekofizjograficznych;
• opracowanie granicy rolno-leśnej;
• podejmowanie działań (uchwały rad gmin) w sprawie obejmowania ochroną: pomników
przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk
dokumentacyjnych.
Ochrona elementów o wartości kulturowej nie objętych ochroną prawną poprzez wpisanie
do rejestru zabytków winna być podporządkowana niżej wymienionym działaniom:
• dla zespołów dworsko-parkowych:
- na utrzymaniu jednej własności obejmującej tereny parku i grunty pod dworem oraz
sam dwór,
- na przywracaniu (tam gdzie jest to możliwe) jedności władania (własności),
- na odstąpieniu od dalszych parceli,
• dla parków:
- na utrzymaniu (a tam gdzie jest to możliwe odtworzeniu) układu kompozycyjnego
(ukształtowanie powierzchni, aleje, kompozycje zieleni) i hydrograficznego,
- na pielęgnacji i konserwacji zieleni.

3.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
3.2.1 Analiza stanu istniejącego
Lasy Powiatu Inowrocławskiego administracyjnie należą do nadleśnictw: Gniewkowo, Cierpiszewo, Solec Kujawski, Miradz, Gołąbki.
Nadleśnictwo Miradz
Nadleśnictwo Miradz zostało utworzone około połowy XIX wieku głównie dla administrowania lasami poklasztornymi, które kiedyś należały do klasztoru sióstr Norbertanek w Strzelnie. W
chwili obecnej powierzchnia całkowita Nadleśnictwa wynosi 8825 ha i jest administracyjne podzielona na 10 leśnictw oraz na wydzielone gospodarstwo szkółkarskie.
Swoim zasięgiem terytorialnym nadleśnictwo jest położone na terenie gmin Jeziora Wielkie,
Strzelno, Kruszwica oraz częściowo gmin Inowrocław i Janikowo. Lesistość terytorialnego zasięgu wynosi 11,7 %. Nadleśnictwo Miradz położone jest w dorzeczu Odry w zlewni rzeki Noteci.
Obszar jego terytorialnego działania poprzecinany jest rynnami Jeziora Gopło i Jeziora Wójcińskiego oraz Ostrowskiego.
Na terenie Nadleśnictwa Miradz udział procentowy poszczególnych siedlisk leśnych jest
następujący: las świeży 38,8 %, las mieszany świeży 32,0 %, las wilgotny 5,0 %, bór mieszany
świeży 15,5 %, bór świeży 1,5 %, pozostałe siedliska 3,5 %. Głównym gatunkiem lasotwórczym
jest sosna pospolita zajmująca łącznie 69,2 % powierzchnia leśnej, występując głównie w litych
drzewostanach oraz dąb szypułkowy zajmujący 18,4 % występujący często z domieszką sosny.
Pozostałe gatunki drzew zajmują łącznie 12,4 % powierzchni leśnej to przede wszystkim buk
zwyczajny, jesion wyniosły, brzoza, topola, osika, daglezja zielona, olsza czarna itp. Niewątpliwym walorem nadleśnictwa są liczne jeziora, z których największym i jest Jezioro Gopło. Jezioro
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Gopło jest jednym z największych w środkowej Polsce miejscem bytowania i gniazdowania ptactwa wodnego i błotnego. Interesującym ciekiem wodnym jest sztucznie wybudowany kanał łączący Jezioro Ostrowskie z Jeziorem Gopło. Wzdłuż tego cieku zlokalizowane są duże obszary trzcinowisk będące schronieniem i ostoją dla zwierzyny łownej oraz ptactwa.
Walory przyrodnicze nadleśnictwa podkreślają ponadto istniejące pomniki i rezerwaty przyrody. Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 28 drzew pomnikowych następujących gatunków: dąb szypułkowy 28 szt., lipa drobnolistna 2 szt., cis pospolity 1 szt., czereśnia ptasia 1 szt.
oraz powierzchniowy pomnik przyrody o powierzchni 11,38 ha, jakim jest prawie 250-letni drzewostan dębu szypułkowego.
Rezerwaty przyrody to: Rezerwat faunistyczno krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia” o powierzchni 543,04 ha obejmujący swym zasięgiem Jezioro Gopło oraz przyległe do niego
obszary. W rezerwacie tym chronione są miejsca lęgowe ptactwa wodnego lądowego oraz przelotnego.
Rezerwat „Czapliniec” w oddz. 120 a Leśnictwa Ostrowo o powierzchni 13,89 ha. W rezerwacie tym chronione są miejsca gniazdowania czapli siwej. Leśnicy Nadleśnictwa Miradz corocznie odnawiają powierzchnię leśną po wykonanych zrębach i rębniach złożonych oraz zalesiają
grunty porolne na łącznej powierzchni 100 ha. Na potrzeby odnowieniowo-zalesieniowe pracuje
Szkółka Zespolona w Przyjezierzu o powierzchni produkcyjnej 848 arów, która corocznie produkuje łącznie około 3,5 mln. sztuk sadzonek drzew i krzewów leśnych. Zapleczem nasiennym
szkółki są drzewostany nasienne. Aktualnie Nadleśnictwo posiada 7 drzewostanów nasiennych
wyłączonych sosny, dębu oraz daglezji zielonej o łącznej powierzchni 21,85 ha oraz 427,38 ha
drzewostanów nasiennych gospodarczych sosny pospolitej i dębu szypułkowego. Ponadto na terenie nadleśnictwa wybranych zostało 15 drzew doborowych daglezji zielonej oraz 8 drzew doborowych dębu szypułkowego.
Średnioroczny rozmiar zadań hodowlanych przedstawia się następująco: odnowienia i zalesienia 100 ha, pielęgnowanie gleby w uprawach 430 ha, czyszczenia wczesne i późne 179 ha,
trzebieże wczesne i późne 670 ha.
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Główne kompleksy lasów Nadleśnictwa już od późno piastowskich czasów stanowiły własność królewską pod nazwą „Bydgoskie Bory Królewskie”. W okresie rozbiorów Polski przeszły w
posiadanie Prus. Nadleśnictwo Solec Kujawski powstało w 1881 r. obejmując powierzchnie obecnego obrębu Solec. Lasy te po I wojnie światowej wróciły na własność państwa polskiego. W
1973 r. Nadleśnictwo Solec włączono jako obręb w skład Nadleśnictwa Cierpiszewo. Reaktywowanie Nadleśnictwa Solec Kujawski nastąpiło w 1981 r. Nadleśnictwo Solec Kujawski w obecnych
granicach powstało w 1994 r.; według stanu na dzień 31.12.2000 r. powierzchnia Nadleśnictwa
wynosi 14.931 ha. Obszar terytorialnego zasięgu obejmuje prawie 40 tys. ha. Nadleśnictwo sprawuje ponadto nadzór nad 421 ha lasów innych własności. Nadleśnictwo podzielone jest na 11 leśnictw: Będzitowo, Dąbrowa, Dębinka, Dobromierz, Leszyce, Nowa Wieś Wielka, Chrośna, Jezierce, Łażyn, Miejskie, Zagórzanka.
Charakterystyka warunków produkcji leśnej. Lasy Nadleśnictwa położone są w III Krainie
przyrodniczo-leśnej Wielkopolsko-Pomorskiej, w dzielnicy Kotliny Toruńsko-Płockiej, mezoregionie Kotliny Toruńsko-Płockiej, a południowa część obrębu Leszyce leży w dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego.
Administracyjnie Nadleśnictwo znajduje się na terenie województwa kujawskopomorskiego, na terenie powiatów: Bydgoszcz i Inowrocław, gmin: Solec Kujawski, Rojewo,
Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Pakość, Łabiszyn oraz miasta Solec Kujawski.
Opracowania glebowe aktualizowane w latach 1999-2000 wskazują jako dominujący typ lasu bór świeży - prawie 70%. Ponad 10 % powierzchni zajmują też bór mieszany świeży i las mieszany świeży. W głównym kompleksie leśnym brak jest naturalnych cieków i zbiorników wodnych.
Staraniem Nadleśnictwa utrzymuje się niewielkie sztuczne zbiorniki wodne pełniące rolę punktów
czerpania wody, a jednocześnie będące naturalnymi pojnikami dla zwierzyny.
Pod względem klimatycznym Nadleśnictwo należy do subregionu Nadwiślańskiego. Dane
dotyczące klimatu według Narodowego Atlasu Polski: przeciętna ilość opadów w roku - 400-500
mm, średnia temperatura roczna - 7,5-8 °C, średnia temperatura stycznia -2,5 do -3 °C, średnia
temperatura lipca - 18- 18,5 °C. Takie warunki decydują, iż dominującą pozycję jako gatunek lasotwórczy zajmuje sosna zwyczajna z ponad 90 % udziałem powierzchniowym. Wykorzystanie
mikrosiedlisk jest, więc na terenie Nadleśnictwa zadaniem priorytetowym. Bioróżnorodność i tzw.
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„rozpraszanie ryzyka hodowlanego” przy tak ubogich warunkach gospodarki leśnej jest jednym z
nadrzędnych celów w gospodarce leśnej Nadleśnictwa.
W 1994 r. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało użytkowany jako poligon bombowy
obszar ponad 400 ha. Obiekt ten jako poligon został założony w czasie II wojny światowej przez
Niemców. Opracowany w 1997 r. plan zagospodarowania poligonu przewiduje pozostawienie
większości obszarów na sukcesję naturalną w okresie 50-ciu lat. W 1998 r. część terenu byłego
poligonu została sprzedana Polskiemu Radiu. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się jeden rezerwat, który utworzony został dla ochrony stanowiska wisienki stepowej. Zachowany został zbliżony
do naturalnego fragment drzewostanu sosnowego w wieku ponad 140 lat i występująca płatowo w
podszycie wisienka stepowa. Obecnie czyni się starania dla powiększenia areału występowania
tego gatunku.
Ze względu na bliskość aglomeracji miejskich (Bydgoszcz, Toruń, Solec Kujawski) lasy
Nadleśnictwa narażone są na nasiloną penetrację ludzi, szczególnie w okresie zbioru płodów runa leśnego. Niski poziom opadów oraz znaczny udział sosny w składzie drzewostanów powoduje
znaczne zagrożenie pożarowe. Niestety to właśnie działalność człowieka jest główną przyczyna
pożarów. Pożar to nie tylko straty materialne, ale również trudne do oszacowania zniszczenia
fauny (drobne bezkręgowce, płazy, gniazda ptasie) i flory (cenne nektarodajne rośliny runa). Dlatego, w przypadkach skrajnie obniżonej wilgotności ściółki leśnej wprowadza się okresowe zakazy
wstępu do lasu. Monokultury sosnowe dominujące w Nadleśnictwie są bardzo mało odporne na
występujące cyklicznie gradacje szkodników pierwotnych.
Nadleśnictwo Gniewkowo
Obszar Nadleśnictwa Gniewkowo podzielony jest na dwa obręby leśne: Gniewkowo i Otłoczyn, a każdy z nich na 9 leśnictw. Powierzchnia całkowita Nadleśnictwa wynosi 22858 ha. Lasy
Nadleśnictwa wchodzą w skład kompleksu leśnego Puszczy Bydgoskiej, ciągnącego się od Torunia do Nakła stanowiącego od dawnych lat własność państwową jako tzw. bory królewskie. Nadleśnictwo Gniewkowo położone jest w obecnym układzie administracyjnym w województwie kujawsko-pomorskim, z powiatami toruńskim, aleksandrowskim i inowrocławskim. Ze względu na
położenie pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi i specyficzne ukształtowanie terenu - wielkie
kompleksy wydm śródlądowych, prawie całość lasów Nadleśnictwa to lasy ochronne. Z podobnych względów większość lasów uznano za obszar chronionego krajobrazu. Na terenie Nadleśnictwa utworzone zostały dwa rezerwaty: „Balczewo” z lęgowiskami ptactwa błotnego i „Rejna” ze stanowiskami wisienki karłowatej.
Bardzo ubogie gleby Nadleśnictwa, powstałe na piaskach rzecznych i wydmowych, warunkują typ szaty roślinnej. Są to w większości bory sosnowe z rzadkim podszytem lub bez niego,
bardzo silnie narażone na pożary.
Część Nadleśnictwa w obrębie Otłoczyn jest wykorzystywana jako poligon wojskowy i niedostępna dla społeczeństwa. Przez teren Nadleśnictwa przebiega wiele uczęszczanych dróg publicznych, w tym międzynarodowa E-1 i droga krajowa nr 15.
Nadleśnictwo prowadzi m.in. produkcję sadzonek do zakładania upraw leśnych w Szkółce
Zespolonej Otłoczyn oraz choinek świerkowych w Leśnictwach Dąbki, Wierzbiczany, Suchatówka,
Popioły i Pieczenia.
Nadleśnictwo Cierpiszewo
Nadleśnictwo położone jest w województwie kujawsko-pomorskim w gminach Solec Kujawski, Rojewo, Wielka Nieszawka i mieście Toruń. Zostało ono reaktywowane w 1994 r. Obecnie
obręby utworzone zostały jako samodzielne nadleśnictwa jeszcze w czasach przedrozbiorowych
w „Bydgoskich Borach Królewskich”. Pierwszych pomiarów, podziału administracyjnego i urządzenia dokonano w 1845 r. według instrukcji niemieckiej. Początkowo gospodarka leśna ograniczała się do wycinania najlepszych drzew lub całych drzewostanów w zależności od ich położenia
i dostępności. Odnowienie następowało często samosiewem, później także z sadzenia. Lata II
wojny światowej to czas cięć plądrowniczych bez zachowania kierunku, szerokości i nawrotów
cięć oraz zaniedbań w pielęgnowaniu lasu. Pierwsze lata powojenne to użytkowanie lasu podporządkowane potrzebom odbudowy kraju.
Teren Nadleśnictwa Cierpiszewo w 1992 r. został objęty jednym z największych pożarów
lasu w naszym kraju. Strawił on około 2400 ha lasu w Nadleśnictwie Cierpiszewo i około 600 ha w
sąsiednim Nadleśnictwie Gniewkowo.
Obecnie Nadleśnictwo Cierpiszewo zajmuje powierzchnię 14.044,53 ha. Administracyjnie
podzielone jest na 2 obręby i 13 leśnictw: Cierpiszewo - Chorągiewka, Dybowo, Kąkol, Niedź-
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wiadki, Nieszawka i Zielona; Zawiszyn - Chojnaty, Grodzyna, Jarki, Jarzębiec, Leśnictwo Szkółkarskie Osiek, Ustronie i Przyłubie.
Obszar Nadleśnictwa to głównie tereny leśne, z wyjątkiem terenów nadwiślańskich i rolniczych terenów południowej części obrębu Zawiszyn. Lasy Nadleśnictwa Cierpiszewo położone są
w III krainie przyrodniczo-leśnej Wielkopolsko-Pomorskiej, w dzielnicy 5 Kotliny Toruńsko-Płockiej
i mezoregionie Kotliny Toruńsko-Płockiej.
Z czynników klimatycznych szczególnie istotną z punktu widzenia hodowli lasu jest suma
opadów, ponieważ na przeważającej części Nadleśnictwa drzewostany korzystają wyłącznie z
wody opadowej. Jest ona stosunkowo niska a dane wieloletnie wskazują na jej dużą nierównomierność w poszczególnych latach. Nierównomierność dotyczy także długości okresu wegetacyjnego i terminów występowania przymrozków.
Nadleśnictwo położone jest w całości w dorzeczu Wisły. Jedynym większym ciekiem jest
Struga Zielona uchodząca do Wisły w Dybowie. Większość terenu ma charakter bezodpływowy
odwadniany odpływem podziemnym do doliny Wisły.
Budowa geomorfologiczna terenów Nadleśnictwa ma układ pasowy, równoległy do doliny
Wisły, stanowiącej północną i północno-wschodnią granicę Nadleśnictwa. Fragmenty terenu znajdują się w samej dolinie Wisły. Dolina Wisły oddzielona jest wyraźną stromą krawędzią o średniej
szerokości 30-40m. Od krawędzi doliny aż do granic południowych rozciąga się pradolina Wisły.
Na szerokości 1-5 km od skarpy wiślanej ciągnie się płaski teren piasków rzecznych. Następnym,
najbardziej charakterystycznym elementem budowy terenu Nadleśnictwa są pola wydmowe, będące częścią jednego z największych śródlądowych obszarów wydmowych w Polsce. Na terenie
obrębu Zawiszyn jest to pole Solecko-Chrośnieńskie a obrębu Cierpiszewo pole ToruńskoAleksandrowsko-Gniewkowskie. Są to przede wszystkim wydmy paraboliczne otwarte ku zachodowi, spotyka się też wały podłużne lub skupienia wydm pagórkowatych. Na obrzeżu pradoliny w
obrębie Zawiszyn ponownie występuje płaski obszar piasków rzecznych tym razem najstarszych i
najmniejszej miąższości. Pokrywa glebowa Nadleśnictwa jest jednorodna na dużych powierzchniach głównych kompleksów. Większe zróżnicowanie występuje jedynie fragmentami: wzdłuż
Strugi Zielonej, krawędzi Wisły oraz na południu obrębu Zawiszyn 93,5 % powierzchni stanowią
gleby rdzawe z dominującym podtypem gleb bielicowo-rdzawych (84,5 % powierzchni nadleśnictwa). Struktura gleb znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie siedliskowych typów lasu, wśród
których dominują te bardzo ubogie: bór świeży - 85,7 % i bór mieszany świeży - 11,6 % powierzchni. Warunki przyrodnicze decydują, że głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna zajmująca 98,5 % powierzchni. Wysiłki leśników zmierzają do wzbogacania składu drzewostanów o gatunki liściaste, przede wszystkim brzozę brodawkowatą i dąb bezszypułkowy.
Znacząca większość lasów należy do grupy I - lasów ochronnych - 10.676 ha, z czego najwięcej to lasy wokół miast. Pozostałe kategorie ochronności to lasy: wodochronne, glebochronne,
ujęcia i źródła wody, w miastach i obronne.
Średni roczny rozmiar odnowień i zalesień wynosi 327 ha, jednak prace te były rozłożone
nierównomiernie ze względu na odnawianie pożarzyska. W ostatnich czterech latach wynosi ok.
120 ha.
Nadleśnictwo Cierpiszewo posiada 119,20 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych
sosnowych stanowiących cenną bazę nasienną. Założonych było 491.30 ha upraw pochodnych
sosny i 5 ha upraw pochodnych brzozy, które przyczyniają się do zachowania i wzbogacenia bazy
nasiennej.
Wielką wagę przykłada się do produkcji materiału sadzeniowego do odnowień i zalesień.
Szkółka zespolona o powierzchni całkowitej 12,23 ha i zredukowanej 6,90 ha położona jest w Leśnictwie Osiek. Produkuje ona rocznie około 1,5 mln sztuk drzew i krzewów.
Nadleśnictwo Cierpiszewo z ubogimi siedliskami oraz z bardzo dużym obszarem jednowiekowych upraw powstałych po odnowieniu pożarzyska jest szczególnie narażone na szkody czynników zarówno biotycznych jak i abiotycznych. Już w dalekiej przeszłości obszar ten był silnie zagrożony występowaniem szkodników pierwotnych. W latach 1994-2000 największe zagrożenie
stanowiły: brudnica mniszka, boreczniki (sosnowiec, rudy, krzewian), i w mniejszej skali nasierczyca, choinek szary oraz barczatka sosnówka, płast, hurmak olchowiec, bryzgun, sieciech niegłębek i zmienniki. Z innych grup owadów większe znaczenie mają jeszcze: szeliniak sosnowiec i
zwójki sosnowe. W celach profilaktycznych w nadleśnictwie założono 4 powierzchnie ogniskowokompleksowej metody ochrony lasu. Z patogenów grzybowych najsilniej porażają osutka sosny
oraz zwiększająca aktywność opieńka.
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Młodniki i uprawy uszkadzane są również przez zwierzynę. W celu ograniczenia szkód od
zwierzyny w okresie jesienno zimowym ścina się i wykłada drzewa ogryzowe.
Istotnym zagrożeniem jest zagrożenie pożarowe. Nadleśnictwo znajduje się w I strefie zagrożenia pożarowego. Wynika ono przede wszystkim z sąsiedztwa dużych aglomeracji i penetracji ludności, składu gatunkowego, ilości opadów i hydrografii obszaru, często trawiastego pokrycia
dna lasu. W latach 1994-2000 wybuchło 60 pożarów o łącznej powierzchni 27,86 ha w tym ze
stratami 23,73 ha. Nadleśnictwo dysponuje odpowiednią liczbą zbiorników przeciwpożarowych, w
tym 5 dodatkowych na pożarzysku.
Przedstawione wcześniej warunki klimatyczne sprzyjają powstawaniu szkód od suszy i
przymrozków, głównie późnych.
Na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo znajduje się 10 pomników przyrody. Są to drzewa i
skupienia drzew - łącznie 46 szt. dębów, lip, modrzewi i topola. Ochroną objętych jest 26 zatwierdzonych użytków ekologicznych. Są to bagna, ruiny, łąka, rola, cmentarz i dawna żwirownia. Prawie całą powierzchnię Nadleśnictwa obejmują obszary chronionego krajobrazu. Projektuje się
także utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Przyłubie” wraz z leśnym rezerwatem
przyrody dla ochrony strefy krawędziowej doliny Wisły gdzie zachowały się fragmenty łęgów
wierzbowo-topolowych i stanowiska roślinności stepowej.
Lasy Nadleśnictwa Cierpiszewo są naturalną bazą wypadową dla mieszkańców Bydgoszczy, Torunia i Inowrocławia. Także okoliczna ludność korzysta z nich jako dodatkowego źródła
dochodu ze zbioru grzybów i owoców runa.
W celach turystycznych i edukacyjnych, w trosce o poszerzenie wiedzy społeczeństwa o
lesie i pracy leśników przygotowano ścieżkę dydaktyczną o długości 3 km biegnącą od siedziby
Nadleśnictwa przez pożarzysko nad Strugę Zieloną. Przedstawia ona wysiłek leśników i problemy
występujące podczas odnawiania pożarzyska. Ze ścieżką pokrywa się częściowo czarny szlak
rowerowy „Doliną Dolnej Wisły” rozpoczynający się właśnie na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo,
a biegnący aż do Tczewa i powracający drugim brzegiem Wisły. Funkcjonują także 2 parkingi
śródleśne w Leśnictwie Dybowo z kominkami oraz miejsce wypoczynku w Leśnictwie Zielona.
Nadleśnictwo Gołąbki
Nadleśnictwo Gołąbki położone jest w południowej, ubogiej w lasy, części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie 10 gmin: Rogowo, Żnin, Barcin, Dąbrowa, Mogilno, Janikowo,
Pakość, Janowiec Wlkp, Trzemeszno, Gąsawa. Wąskim, wydłużonym pasem, podzielonym na
kilka drobniejszych kompleksów, rozciąga się od Barcina na północy, po Trzemeszno na południu, Janowca Wlkp na zachodzie, po Pakość na wschodzie.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 123 tys. ha, a rozpiętość powierzchni w linii prostej
około 70 km. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 14.755 ha, w tym lasy 13.711 ha.
Lasy zajmują żyzne siedliska, z czego wynikają wysokie typy siedliskowe lasu. Średni wiek
drzewostanu wynosi 56 lat.
W skład nadleśnictwa wchodzi 13 leśnictw. Powierzchnia lasów ochronnych wynosi 5161
ha, występuje 7 pomników przyrody i dwa rezerwaty.
Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 184 m3/ha, a średnia roczna produkcja sadzonek - 2,8 mln szt. W latach 1990-2000 powiększono powierzchnię leśną o 733 ha zalesiając
grunty porolne. Powierzchnia drzewostanów nasiennych wyłączonych wynosi 53,51 ha (daglezja,
buk, dąb), drzewostanów gospodarczych - 477 ha. Wskaźnik lesistości w zasiegu terytorialnym
nadlesnictwa wynosi 12,5 %.
Nadleśnictwo Gołąbki w pełni doceniając znaczenie edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej, wydzierżawiło 4 osady leśne (podleśniczówki, gajówki) na potrzeby miejscowych szkół tzw.
"Zielone Szkoły”:
- dla Szkoły Podstawowej w Rogowie - osadę podleśnictwa Jeziora I,
- dla Klubu Turystyki Konnej "Luzak" - Lubostroń (dla szkół z rejonu Barcina, Łabiszyna i
Żnina) - osadę podleśnictwa Chomiąża Księża,
- dla Parafii Katedralnej w Gnieźnie - osadę pracowniczą "Karaski" - Leśnictwo Oćwieka
- dla Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie - osadę Jeziora II.
W zasięgu działania nadleśnictwa położona jest osada w Biskupinie.
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Powiat inowrocławski ma wyraźnie rolniczy charakter, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w strukturze użytkowania gruntów:
Tabela 8.
Struktura użytkowania gruntów w ha
Lp.

Gmina

Grunty orne

Łąki pastwiska

Lasy

Sady

Pozostałe

l
2.
3.
4.
5.
6.

Dąbrowa Biskupia
Gniewkowo
Inowrocław- gmina
Inowrocław- miasto
Janikowo
Kruszwica

9474
10343
10300
1.330
7150
20160

173
956
848
46
200
1 158

2895
4515
283
27
1438

56
91
79
21
40
419

1 152
2035
5600
1645
1814
3044

7.
8.

Pakość
Rojewo

5667
6791

801
2131

362
2215

139
65

1 660
819

9

Złotniki Kujawskie

9094

1 868

861

449

1288

80309

9181

12596

1359

19057

65,6

7,5

10,3

1,1

15,5

10.

Razem

11.

% udziału

Najbardziej zalesioną gminą jest gmina Gniewkowo, której to lasy stanowią 25,2 %. Natomiast gmina Złotniki Kujawskie wyróżnia się spośród innych dużym udziałem sadów, które to stanowią 3,3 % ogólnej powierzchni gminy.
Lasy na terenie gminy Inowrocław zajmują powierzchnię 274 ha, co stanowi 1,6 % ogólnej powierzchni gminy. Rozmieszczone są nierównomiernie. Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej części gminy w rejonie Ostrowa Krzyckiego oraz we wschodniej i południowo-wschodniej części gminy w rejonie Pławinka, Łąkocina i Karczyna. Ponadto częściowo zalesiona jest dolina Noteci w rejonie Kruszy Zamkowej i Żalinowa. Przeważają lasy na ubogich siedliskach boru świeżego i boru mieszanego świeżego. W obniżeniach terenowych występują podmokłe olsy. Przeważają drzewostany sosnowe młodszych klas wiekowych z niewielkimi domieszkami gatunków liściastych.
Gmina Dąbrowa Biskupia nie zalicza się do gmin o dobrze rozwiniętej funkcji leśnej; powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi w gminie 2,8 tys. ha, co kształtuje lesistość na dość
niskim poziomie 19,0 % przy średniej lesistości wynoszącej w województwie 31,1 %. Wskaźnik
lesistości w przeliczeniu na l mieszkańca jest również niski: wynosi 0,51 ha (średnio w województwie 0,78 ha).
Lasy w przeważającej części są publiczne w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo
Gniewkowo). We władaniu Państwowych Gospodarstw Leśnych znajduje się 17 % areału ogólnej
powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne położone są we wsiach: Chlewiska, Dąbrowa
Biskupia, Mleczkowo, Nowy Dwór, Parchanie, Radojewice i Rejna.
Z poszczególnych gatunków drzew najwięcej powierzchni zajmują sosna i modrzew (około
90 %) dąb i jesion a w dalszej kolejności brzoza, akacja, olcha, świerk, buk, topola, grab, lipa.
Wśród typów siedliskowych dominuje bór świeży. Przeciętna zasobność na l ha powierzchni zalesionej wynosi ok. 170 m.
Dla gminy Dąbrowa Biskupia przewiduje się grunty do dalszego zalesienia - docelowo
777,33 ha gruntów, w tym 721,37 ha użytków rolnych, co stanowi 6,7 % powierzchni użytków rolnych (według danych Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych).
Lesistość w gminie Dąbrowa Biskupia w wyniku przeprowadzonych zalesień zwiększy się o
5,3 %. Lasy porastające część obszaru gminy Dąbrowa Biskupia, stanowią po laskach miradzkich, jedyny kompleks leśny na Kujawach. Stąd, poza ochroną w formie rezerwatowej („Balczewo”
i „Rejna”) unikalnej fauny i flory należałoby w sposób maksymalny udostępnić tereny leśne dla potrzeb turystyki. Niewielka odległość ok. 8 km od centrum miasta Inowrocławia umożliwia jego
mieszkańcom szybkie dotarcie do tego obszaru - także ogólnie dostępnymi środkami komunikacji
masowej PKS (od strony północnej z przystanków w Parchaniu, Modliborzycach i Brudni, od po-
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łudnia z Radojewic i Pierania). Centralny zalesiony obszar gminy należy zagospodarować dla celów turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej. Przemawiają za tym zarówno walory przyrodnicze
jak i kulturowe (Parchanie, Pieranie). W tym celu należy wyznaczyć szlak łącznikowy we wsi Pieranie opodal rezerwatu „Rejna” przez wieś Rejna do zbiegu ze szlakiem czerwonym, pobudować
dalsze wiaty przy skrzyżowaniach dróg leśnych, w obrębie rezerwatów wytyczyć ścieżki dydaktyczne, wyznaczyć pola namiotowe pod biwaki itp. Brak większych cieków w obszarze gminy wymusza potrzebę spiętrzenia Kanału Parchańskiego i utworzenia sztucznego kąpieliska w północnej części kompleksu leśnego „Rejna".
Gmina Gniewkowo zalicza się do gmin o średnio rozwiniętej funkcji leśnej. Powierzchnia
lasów i gruntów leśnych wynosi 4554 ha, w tym 13 ha na terenie miasta, co kształtuje lesistość na
przeciętnym poziomie 26,6 %. Lasy w przeważającej części są publiczne i znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych we władaniu Nadleśnictwa Gniewkowo. Największe kompleksy leśne
położone są w północnej części gminy w sołectwie Suchatówka, na południu sołectwa Ostrowo i
częściowo w Kijewie. Z poszczególnych gatunków drzew najwięcej powierzchni zajmują sosna i
modrzew (około 90 %), dąb, jesion, a w dalszej kolejności brzoza, akacja, olcha, świerk, buk, topola, grab i lipa. Dominują siedliska borowe, wśród których najważniejszy jest bór świeży. Przeciętna zasobność na l ha powierzchni zalesionej wynosi ok. 170 m3.
W ramach tego programu przewiduje się grunty do dalszego zalesienia, które wyszczególnione zostały w opracowanym przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych projekcie
granicy rolno-leśnej - docelowo 249,36 ha użytków rolnych (2,43 % powierzchni użytków rolnych),
w tym do zalesienia w pierwszej kolejności 230,12 ha. Największe kompleksy gruntów zostaną
zalesione we wsiach: Godzięba, Kępa Kujawska i Dąblin. Zalesienie terenów włączonych do
kompleksów leśnych zwiększy lesistość gminy o 1,5 %. Ponadto gmina objęta jest wojewódzkim
programem zwiększenia lesistości, w ramach którego przewiduje się zalesić łącznie 238 ha, w
tym do roku 2010-135 ha i do 2020 - 103 ha. Potrzeba zalesień wynika ze specyfikacji terenów
gminy zagrożonych deficytem wody i objętych procesem stepowienia gleb.
Lasy gminy Rojewo zostały bliżej opisane w pkt. 3.1.1.1.
W nieopisanych wyżej gminach: Kruszwica, Złotniki Kujawskie, Janikowo, Pakość lasy stanowią niewielki odsetek powierzchni tych gmin, dlatego wymienione zostały w opisie poszczególnych nadleśnictw oraz tabeli charakteryzującej strukturę użytkowania gruntów (tab. nr 8).
3.2.1.1 Stan gospodarki w lasach prywatnych
Powierzchnie lasów prywatnych obejmują obszar niemal jednego tysiąca hektarów, co
stanowi niewielki odsetek ogólnej powierzchni lasów.
3.2.1.2 Inne
Nadleśnictwa utrzymują parkingi leśne przy głównych trasach komunikacyjnych.
3.2.2 Przewidywane kierunki zmian
Przewidywane kierunki zmian związane są z jednej strony ze zwiększeniem powierzchni
leśnych poprzez zalesianie, a z drugiej z przebudową drzewostanów zgodnie z występującymi
siedliskami, co szczegółowo określają operaty urządzeniowe w poszczególnych nadleśnictwach
oraz uproszczone plany urządzania lasów prywatnych.
3.2.3 Przyjęte cele i priorytety
Podstawowym celem jest ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesianie nieużytków i
zwiększanie zalesiania gruntów, które wypadają z produkcji rolnej. Ponadto należy stopniowo
zamieniać strukturę gatunkową lasów, w taki sposób, aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe, dostosować siedliska funkcji rekreacyjnej i ochronnej lasów, zwiększyć atrakcyjność poznawczą lasów, zmniejszyć zagrożenia ze strony szkodników. Konieczne jest współdziałanie z właścicielami
lasów, w celu udostępnienia i zagospodarowania lasów dla celów turystyki i rekreacji.
Narastająca od lat degradacja środowiska przyrodniczego i wzmożone oddziaływanie niekorzystnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych stanowią coraz większe
zagrożenie dla lasów gmin powiatu inowrocławskiego. Te negatywne zjawiska skłaniają do stopniowego przeprofilowania działalności gospodarczej w kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej, kierującej się następującymi zasadami:
• koncentracją lasu trwałego,
• zasadą powszechnej ochrony lasów,
• dalszym powiększeniem zasobów leśnych,
• prowadzeniem obok produkcyjnej, proekologicznej i środowiskotwórczej gospodarki leśnej.
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3.2.4

Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych
Lasy w klimatyczno-geograficznej strefie położenia Polski są najbardziej naturalną formacją
przyrodniczą, stanowiącą niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia biologicznego i przyrodniczej różnorodności krajobrazu, a także neutralizacji zanieczyszczeń i degradacji
środowiska. Zachowanie lasów jest nieodzownym warunkiem ograniczania procesów erozji gleb i
stepowienia krajobrazu oraz ochrony zasobów wodnych i regulacji stosunków wodnych w krajobrazie. Lasy w sposób nierozdzielny są jednocześnie formą użytkowania gruntów, zapewniającą
produkcję biologiczną o wartości rynkowej, oraz ogólnospołecznym dobrem wolnym kształtującym
jakość życia mieszkańców kraju.
Stan lasów w Polsce charakteryzuje się stałym wzrostem wielkości zasobów leśnych i
względną równowagą ekologiczną ekosystemów leśnych, a jednocześnie wysoką predyspozycją
chorobową drzewostanów. Wynika to z historycznych przemian gospodarczych oraz niekorzystnego stanu całego środowiska przyrodniczego Polski. Nieodzownym warunkiem zachowania lasów i ich wielorakich funkcji jest realizacja proekologicznej polityki leśnej poprzez aktywną ochronę i hodowlę lasu.
Ekosystemy leśne stanowią w Polsce najcenniejszy i najliczniej reprezentowany składnik
wszystkich zasobów przyrody, obejmujących około 28 % powierzchni kraju. Prawie połowę (45,8
%) powierzchni obszarów chronionych zajmują lasy, a tym samym ponad 40 % powierzchni lasów
zostało zaliczonych do jednej z licznych form ochrony przyrody. Ponadto uwzględnianie w gospodarce leśnej środowiskowych funkcji lasu znajduje wyraz w wyróżnianiu od 1957 r. lasów ochronnych, do których zaliczono do 1997 r. 48,8 % powierzchni lasów Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe. Wszystkie formy zagospodarowania i ochrony lasów, mające na celu
zachowanie ich trwałości i biologicznej odporności, służą jednocześnie zachowaniu zasobów genowych i różnorodności biologicznej, czyli nadrzędnym celom ochrony przyrody.
Zasoby leśne kraju sukcesywnie się zwiększają. Wyrazem tego jest wzrost ich miąższości
do 1606,9 mln m3, zasobności do 183 m3/ha i przeciętnego wieku do 51 lat. Korzystniejszy stan
zasobów leśnych w Lasach Państwowych (1370,4 mln m3) wyraża się zasobnością na gruntach
leśnych zalesionych 201 m3/ha i przeciętnym wiekiem 56 lat. Wzrost zasobów drzewnych jest
przede wszystkim wynikiem działania sił przyrody i realizacji użytkowania na poziomie niższym od
przyrostu miąższości. Przyrost bieżący w ostatnim okresie w 39 % powiększa zasoby leśne, a w
61% podlega procesowi pozyskania i użytkowania. Wielkość zasobów mierzona miąższością
drzew jest mniejsza od potencjalnych możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych. Głównym czynnikiem obniżającym przyrost drzewostanów są skutki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, brak zgodności ich składu gatunkowego z siedliskiem oraz lokalnie występująca degradacja
ekosystemów leśnych.
Lasy są odnawialnym źródłem przede wszystkim surowców drzewnych, warunkujących
rozwój cywilizacyjny i ekologizację bezpośredniego otoczenia człowieka.
Użytkowanie zasobów drzewnych w ostatnich latach realizowane jest na poziomie zbliżonym do możliwości przyrodniczych określonych zgodnie z zasadą trwałości lasów i zwiększania
zasobów leśnych.
Lasy znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia stanu zdrowotnego przez czynniki pochodzenia abiotycznego, biotycznego i antropogenicznego. Liczne występowanie tych czynników i
wzajemne działanie powoduje, że zagrożenie lasów w Polsce należy do najwyższych w Europie.
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nadal stanowią istotne zagrożenie dla ekosystemów leśnych, mimo że poziom depozytu dwutlenku siarki i tlenków azotu w lasach w ostatnich latach wyraźnie maleje. Jednak stałe oddziaływanie zanieczyszczeń i ich dotychczasowa akumulacja w środowisku leśnym zwiększają predyspozycje chorobowe lasów. Predyspozycje te potęgują
niekorzystne warunki atmosferyczne, deficyt wody w środowisku oraz fakt, że lasy zachowały się
niemal wyłącznie na gruntach o najsłabszych możliwościach produkcji biologicznej. Anomalie pogodowe, nasilające się w czasie występowania ekstremalnych temperatur, opadów i wiatrów, nabierają charakteru trwałego czynnika, uaktywniającego procesy szkodotwórcze w środowisku leśnym. W roku 1997 największe straty w ekosystemach leśnych spowodowała katastrofalna powódź w południowej części kraju.
W ostatnich kilku latach stwierdza się zauważalną poprawę w stanie uszkodzenia drzewostanów w Polsce. Udział drzewostanów uszkodzonych (o defoliacji koron powyżej 25 %) maleje z
55 % w 1994 r. i 40 % w 1996 do 36 % w 1997 r. Chociaż uważa się, że proces degradacji polskich lasów został powstrzymany, to jednak lasy Polski nadal należą do najbardziej zagrożonych
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w Europie. Udział drzewostanów znajdujących się pod wpływem szkodliwych czynników na naszym kontynencie wynosi średnio 25 %, a w krajach Unii Europejskiej 17 %.
Polska należy do krajów, w których niekorzystne zjawiska związane z masowym pojawianiem się szkodników owadzich, często o rozmiarach gwałtownych gradacji, występują w wyjątkowo dużej różnorodności i zmieniającym się cyklicznie nasileniu. Niezbędne są ciągłe działania
profilaktyczne, a także prowadzenie kosztownych akcji ograniczania liczebności niektórych gatunków owadów. W dalszym ciągu utrzymuje się wysokie zagrożenie wywołane przez grzyby chorobotwórcze. Głównym źródłem tych zagrożeń są choroby systemów korzeniowych (huba korzeni i
opieńki), szczególnie aktywne w drzewostanach założonych na gruntach porolnych. Nadal nadmierne szkody gospodarcze w lasach wyrządzają roślinożerne ssaki, głównie: jeleń, sarna i łoś.
Duże obawy budzi stan ochrony, zagospodarowania i użytkowania lasów prywatnej własności. Nadmiernie rozdrobniona struktura, brak pełnej informacji o rozmiarach wyrębu drzew
oraz trwale niska aktywność gospodarcza, często uzasadniona sytuacją ekonomiczną ich właścicieli, stwarzają potrzebę stosowania zasadniczych rozwiązań umożliwiających właściwą ocenę
stanu lasów prywatnych, a przede wszystkim możliwość prowadzenia działań zapewniających ich
zachowanie. Skutecznego rozwiązania wymaga sprawa nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niepaństwowych, a w szczególności zapewnienie odpowiedniej ilości środków finansowych na realizację zadań w zakresie ochrony i zagospodarowania lasów stanowiących własność prywatną.
Wielofunkcyjność lasów, ich znaczenie w rozwoju cywilizacyjnym, a jednocześnie niepewność możliwości ich zachowania w zmieniających się przyrodniczo-klimatycznych warunkach,
wymaga zwiększenia wysiłków na rzecz dalszego przekształcenia gospodarki leśnej z intensywnie produkcyjnej na proekologiczną. Uzasadnione staje się uruchomienie badawczoaplikacyjnego, strategicznego programu rządowego ekologizacji leśnictwa i dostosowania gospodarki w lasach publicznych i prywatnych do współczesnego modelu ochrony i użytkowania środowiska zgodnie z koncepcją trwałego i zrównoważonego rozwoju. Istotnym problemem jest nadanie wyższej rangi funkcjom ekologicznym i społecznym lasu poprzez pełną ich ocenę, uporządkowanie kwalifikacji lasów ochronnych własności państwowej i prywatnej oraz sporządzanie i realizację planów ochrony przyrody w lasach.
Lasy polskie zaspokajają w zasadzie zapotrzebowanie na drewno przy jego zużyciu w wysokości 0,5 m3 na jednego mieszkańca; jest to znacznie poniżej średniej europejskiej (0,8 m3/1
mieszk.).
Zapobieganie wylesieniem wyrażające się działaniami dla zachowania trwałości lasów i
zwiększenia ich areału w Polsce oraz dbałość o różnorodność biologiczną lasów mają silne umocowanie prawne. Najważniejsze ustawy to:
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r., Nr 56, poz. 679, ze zm.)
określająca m.in. kierunki ekologizacji gospodarki leśnej. Ustawa odwołuje się do zasad
trwałego i zrównoważonego gospodarowania lasami oraz ochrony ich różnorodności biologicznej. Wprowadza obowiązek tworzenia programów ochrony przyrody do planów zagospodarowania lasów. Ustawa o lasach reguluje też pośrednio lub bezpośrednio pewne zagadnienia z zakresu różnorodności biologicznej związane z: zachowaniem i ochroną naturalnych bagien i torfowisk, ochroną przyrody w lasach przez powoływanie i specjalne zagospodarowanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP), ustanawianiem
lasów ochronnych oraz zakazem działalności zagrażającej leśnej różnorodności biologicznej.
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16,
poz. 78, ze zm.). Zgodnie z ustawą ochrona gruntów leśnych polega między innymi na
ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, zapobieganiu procesom degradacji lub dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstających w wyniku działalności nieleśnej, przywracaniu wartości użytkowych gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych na skutek działalności nieleśnej oraz poprawianiu ich wartości użytkowej.
• Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079, tekst jednolity ze zm.). Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody ma
zapewniać dziko występującym zwierzętom i roślinom trwałość i optymalną liczebność,
przy zachowaniu równocześnie w możliwie największym stopniu różnorodności genetycznej. Wprowadzanie do wolnej przyrody oraz przemieszczanie zwierząt i roślin obcych faunie i florze krajowej bez zgody Ministra Środowiska jest zabronione.
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•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, ze zm.). Ustawa, regulująca właściwie wszystkie zagadnienia związane z ochroną
środowiska nakazuje między innymi zachowanie cennych ekosystemów, różnorodności
biologicznej i równowagi przyrodniczej, zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań mogących niekorzystnie wpływać na stan roślin i zwierząt, zabezpieczanie lasów i zadrzewień przed zanieczyszczeniem i pożarami, oraz zalesianie, gdy przemawiają za tym potrzeby przyrodnicze.
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz U. Nr
73, poz. 761) przenosząca do polskiego prawodawstwa postanowienia dyrektywy UE o
obrocie materiałami rozmnożeniowymi.
• Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz. U. Nr 73, poz. 764, ze zm.) dotycząca przeznaczania gruntów wyłączonych z produkcji rolnej do zalesiania.
Zapobieganie wylesieniom w Polsce określone zostało jako jeden z podstawowych celów
Polityki Leśnej Państwa z 1997 r. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez zapewnienie trwałości
lasów wraz z ich wielofunkcyjnością, w tym zwłaszcza powiększanie zasobów leśnych kraju, polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksową ochronę oraz rezygnację z dominacji w gospodarce leśnej modelu surowcowego oraz reorientację zarządzania lasami i wprowadzeniu modelu proekologicznej i zrównoważonej gospodarki leśnej odpowiadającej kryteriom obowiązującym obecnie w Europie. Niezależnie od prac związanych z ochroną istniejących ekosystemów leśnych podejmowane są też sukcesywne działania związane ze zwiększaniem ich powierzchni.
Koncepcja zwiększania lesistości i zadrzewień, preferująca środowiskotwórczą rolę lasów
stanowi podstawę Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, przyjętego przez Radę Ministrów
w 1995 r. Program zakłada wzrost lesistości kraju z obecnych 28 % do 30 % w 2020 r. i 33 % w
2050 r., przewidując uruchomienie mechanizmów ekonomicznych stymulujące leśne zagospodarowanie części gruntów marginalnych dla rolnictwa oraz określenie priorytetów przestrzennych
wynikających z roli lasów w kształtowaniu środowiska. Jako jedno z najważniejszych zadań program określa zalesianie gruntów zanieczyszczonych i zdegradowanych.
Kierunki modernizacji leśnictwa w stronę jego ekologizacji i bardziej zrównoważonego eksploatowania zasobów biologicznych lasów wytyczyła Polska polityka zrównoważonej gospodarki
leśnej, wprowadzona do realizacji w 1999 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Zasady gospodarki leśnej mające zapewnić lepsze zabezpieczenie różnorodności biologicznej
ekosystemów leśnych wdrażane są w pierwszej kolejności w tzw. Leśnych Kompleksach Promocyjnych.
Prowadzona przez Polskę gospodarka leśna jest zgodna z trendami leśnictwa światowego
określonymi w Zasadach Leśnych, przyjętych przez 170 krajów w 1992 roku w czasie konferencji
Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED). Komisja Europejska w raporcie z dwustronnego przeglądu prawa w obszarze negocjacyjnym Rolnictwo wyraziła opinię, że
polskie prawodawstwo związane ze sprawami leśnictwa jest także zgodne z europejską polityka
leśną. Potwierdzeniem tych opinii jest certyfikat dobrej gospodarki leśnej, którym objęta jest połowa lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Certyfikat ten został nadany przez organizację
Societe Generale de Surveillance, prowadzącą certyfikację według standardów międzynarodowych organizacji pozarządowej Forest Stewardship Council. Certyfikat świadczy, iż gospodarka w
Lasach Państwowych prowadzona jest w sposób pozwalający na wypełnianie przez nie funkcji
produkcyjnych, środowiskowych i społecznych.
Głównym zagrożeniem dla obszarów leśnych są antropogeniczne zmiany środowiska, do
których należy zaliczyć:
• zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami;
• obniżanie poziomu wód gruntowych;
• nadmierne rozdrobnienie obszarów leśnych;
• schematyczną gospodarka leśną nastawioną tylko na pozyskiwanie surowca;
• wzmożoną penetracją lasów przez ludzi, zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenów leśnych;
• pożary.
Przyjęta w 1991 r. ustawa o lasach przewartościowała ich społeczne i gospodarcze znaczenie, stawiając funkcje środowiskotwórcze i społeczne lasów na równi z funkcjami produkcyjnymi. Rozwój leśnictwa zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami jest gwarancją zachowania dużej
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bioróżnorodności obszarów leśnych. Pełna realizacja postanowień ustawy jest dużym wyzwaniem
dla sektora leśnego, zakłada ona bowiem:
• zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na środowisko;
• ochrona lasów, w tym szczególnie lasów stanowiących naturalne fragmenty przyrody;
• ochrona gleb i terenów szczególnie zagrożonych;
• produkcja drewna i innych produktów użytkowania lasu.
Wspomniane wcześniej działania na rzecz zachowania trwałości lasów polegają w szczególności na:
• diagnozowaniu stanu lasów;
• monitorowaniu zachodzących zmian oraz zagrożeń czynnikami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi;
• opracowywaniu i realizowaniu długofalowych programów leśnictwa, w tym planów urządzania lasów dla programów nasiennictwa, przebudowy drzewostanów i ochrony przyrody;
• wyznaczaniu i ochronie cennych pod względem różnorodności biologicznej ekosytemów
leśnych i śródleśnych;
• prowadzeniu przebudowy drzewostanów według zasad dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych;
• realizowaniu programu małej retencji wodnej lasów (ograniczenie degradacji stosunków
wodnych uznano za jeden z czynników decydujących o trwałości lasów);
• przeciwdziałaniu zagrożeniom pożarowym (Lasy Państwowe w ostatnich latach stworzyły nowoczesny system wczesnego wykrywania pożarów oraz osiągnęły wysoką sprawność organizacyjną jednostek ratownictwa przeciwpożarowego, wyposażonych w nowoczesny sprzęt gaśniczy naziemny i powietrzny);
• propagowaniu w społeczeństwie idei ochrony lasów między innymi, poprzez organizowanie ośrodków edukacji leśnej, wydawanie materiałów informacyjnych i propagandowych, współpracę ze szkołami, z samorządami itp.;
• rozwijaniu współpracy z zagranicą, w tym zawieranie umów o współpracy, uczestniczenie w regionalnych (europejskich) i światowych konferencjach, udział w pracach międzynarodowych organizacji leśnych.
Konsekwentna realizacja powyższych ustaleń powinna w perspektywie XXI wieku zapewnić
następujące korzyści:
• poprawę jakości lasów;
• zwiększenie lesistości kraju do 33 %;
• uporządkowanie granicy rolno-leśnej;
• zwiększenie właściwości retencyjnej lasów i złagodzenie deficytu wodnego;
• zwiększenie wielkości akumulacji tlenku węgla, do 20 % emisji krajowej;
• poprawę mikroklimatów;
• zwiększenie różnorodności biologicznej lasów;
• zwiększenie zasobów drzewnych w lasach o 20 %;
• pełną waloryzację zasobów przyrody leśnej;
• zwiększenie drzew ponad 80-letnich do 25 % ogółu;
• poprawę jakości lasów prywatnych.
3.2.5 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
Zwiększanie lesistości województwa i powiatu realizowane jest zgodnie z krajowym zwiększaniem lesistości. Dla terenu powiatu inowrocławskiego nie ma opracowanego programu zalesienia nieużytków. Przeprowadzanie ich zalesiania odbywa się w oparciu o Krajowy Program
Zwiększania lesistości i plany zagospodarowania przestrzennego gmin lub decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
3.2.6 Lista przedsięwzięć własnych Powiatu wynikających z dokumentów, koncepcji jej
władz, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców
W dziedzinie leśnictwa, poza normalną działalnością gospodarczą określoną w planach
urządzenia lasu, głównym celem jest zwiększenie lesistości gmin poprzez sukcesywne zalesiania
gruntów najniższych klas bonitacyjnych, położonych w obszarze pradoliny.
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3.2.7

Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacja przedsięwzięć
Ochrona ekosystemów leśnych wiąże się w szczególności z utrzymaniem dobrej kondycji
lasów gospodarczych, wprowadzenie różnorodności w monokulturach borów sosnowych, zorganizowaniem miejsc biwakowania dla turysty penetrującego ekosystem leśny (grzybiarz, myśliwy,
wędkarz), określeniem tras umożliwiających penetrację turystyczną lasów – niezbędna współpraca na szczeblu gmina–zarządca lasu oraz prowadzeniem dodatkowych zalesień.
3.2.8 Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej
• Przygotowanie programu zalesiania w oparciu o wykaz gruntów wypadajacych z produkcji rolnej,
• Zalesianie gruntów porolnych i gleb zdegradowanych,
• Prowadzenie zadrzewień śródpolnych (w gminach wykorzystanie środków gminnego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
• Wzbogacanie składu gatunku sztucznych odnowień leśnych przy uwzględnieniu dostosowania do naturalnej mozaikowatości siedlisk,
• Wzmożenie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń i w lasach prywatnych,
• Włączenie do działań edukacyjnych problematyki gospodarki leśnej i ochrony lasu.
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leśnej w lasach prywatnych
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prywatnych.
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Opracowanie projektu
wzbogacania składu
gatunkowego sztucznych odnowień leśnych przy uwzględnieniu dostosowania
do naturalnej mozaikowatości siedlisk.
Dążenie do przebudowy monokultur
leśnych w drzewostany wielogatunkowe,
ograniczanie zrębów
zupełnych, zalesianie
nieużytków.
Opracowanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Polityki
Leśnej

nadleśnictwa,
właściciele
lasów/ zarząd
powiatu

Wydawanie zezwoleń
wyłącznie na uzasadnione wycinki drzew
oraz konsekwentne
stosowanie sankcji
karnych w przypadku
ujawnienia samowoli
przy wycięciu drzew
lub krzewów, a także
ich zniszczeniu
Opracowanie projektu
zalesień, struktury
nasadzeń, składu
gatunkowego, formy
zmieszania,
Podniesienie wskaźnika lesistości gmin
przez stopniowe
zalesianie terenów nie
przydatnych dla rolnictwa oraz zrekultywowanych po wyczerpaniu złóż kopalin pospolitych, m.in. w
rejonie wsi Wojdal i
Mielno
Przygotowanie szczegółowego wykazu
gruntów rolnych, które
eliminowane będą z
produkcji rolnej i
zalesiane
Wprowadzenie do
planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów przeznaczonych do zalesienia

gminy/

nadleśnictwa,
właściciele
lasów/ zarząd
powiatu

RDLP/ wojewoda, zarząd
województwa,
zarząd powiatu,
gminy

Wytyczne dla gmin

1

2

3

4

5

3.2.9

P

P

I

P

P

gminy/

gminy/ nadleśnictwa, właściciele lasów,
zarząd powiatu

gminy/

gminy/

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
1. Potrzeby i etapy zalesień oraz wielkość środków potrzebnych na realizację i pielęgnację
upraw.
2. Wyznaczone powierzchnie gruntów porolnych przeznaczone do zalesień wykazać w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3. Włączenie do działań edukacyjnych problematyki gospodarki leśnej i ochrony lasu.
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3.3 Ochrona gleb
3.3.1 Analiza stanu istniejącego
3.3.1.1 Problematyka gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego w
kontekście racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów terenu
Powiat inowrocławski leżący w południowo – zachodniej części Kujaw na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Graniczy z województwem wielkopolskim. Jest obszarem
charakteryzującym się predyspozycjami do rozwoju rolnictwa z produkcją zdrowej żywności
(gminy Kruszwica, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Gniewkowo, Pakość, Janikowo, Rojewo, Dąbrowa Biskupia) oraz ze zlokalizowanymi istotnymi dla ochrony przyrody i bioróżnorodności obszarami (dolina Noteci, obszar nadgoplański). Powiat pod względem gospodarczym charakteryzuje się strukturą rolno – przemysłową z dominującym ciążeniem na rolnictwo i przetwórstwo
rolno – spożywcze ponad innymi gałęziami gospodarki.
Powiat inowrocławski jest przede wszystkim powiatem rolniczym ze znaczącą przewagą
gruntów dobrych. Znaczną powierzchnię w powiecie – blisko 76,1% - zajmują użytki rolne. Jakość gleb w powiecie jest więc bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju rolnictwa warunkującym
wysokość i jakość uzyskiwanych plonów.
W powiecie przeważają gleby brunatne, charakteryzujące się dobrymi warunkami powietrzno – wodnymi. W większości występują tu gleby zaliczane do II-IIIa klasy bonitacji, gleby
orne bardzo dobre i gleby orne dobre.
W poniższej tabeli przedstawiono strukturę użytkowania gruntów w poszczególnych gminach powiatu w % w odniesieniu do powierzchni ogólnej w gminie.
Tabela 10.
Gmina
Dąbrowa Biskupia
Gniewkowo
Inowrocław
Inowrocław
Janikowo
Kruszwica
Pakość
Rojewo
Złotniki Kujawskie

Charakter gminy
wiejska
miejsko - wiejska
miejska
wiejska
miejsko - wiejska
miejsko - wiejska
miejsko - wiejska
wiejska
wiejska

Użytki rolne
%
72,8
63,5
45,8
84,7
79,5
82,9
76,8
74,9
84,5

Lasy
%
19,7
25,2
0,1
1,6
0,3
5,5
4,2
18,5
6,4

Pozostałe grunty i nieużytki
%
7,5
11,3
54,1
13,7
20,2
11,6
19,0
6,6
9,1

Tabela wg danych z Rocznika Statystycznego 2002r. oraz informacji udzielonych przez Starostwo
powiatowe w Inowrocławiu na potrzeby niniejszego „Programu...”
Skały macierzyste gleb powiatu inowrocławskiego to utwory powstałe w wyniku kolejnych
zlodowaceń o stosunkowo dużym zróżnicowaniu związanym z miejscową budową geomorfologiczną. Największą część powierzchni zajmują gleby bielicowe i czarnoziemy zlokalizowane w
rejonie gmin Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Pakość i Janikowo.
Największymi gminami pod względem powierzchni upraw oraz liczby gospodarstw są
Inowrocław i Kruszwica, a dalej Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Pakość, Janikowo, Rojewo i
Dąbrowa Biskupia. Okolice Złotnik Kujawskich są zagłębiem owocowym, a Pakości, Gniewkowa
i Kruszwicy zagłębiem warzywniczym.
Gleby na terenie powiatu inowrocławskiego posiadają korzystny poziom przydatności rolniczej gleb.
68,9% powierzchni użytków rolnych powiatu posiada odczyn lekko kwaśny i obojętny,
18,9% odczyn zasadowy, a tylko 12,3% odczyn bardzo kwaśny i kwaśny. Najbardziej zakwaszona gleba występuje w gminie Złotniki Kujawskie, gdzie 21% użytków rolnych wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny.
Wysoki potencjał produkcyjny gleb ma wpływ na strukturę zasiewów. Dominującym kierunkiem produkcji roślinnej jest produkcja zbóż. Zajmuje ona ok. 69% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gmina Janikowo i Kruszwica ze względu na lokalizacje cukrowni i dobra jakość gleb
w swojej strukturze mają największy udział roślin okopowo – przemysłowych (około 20%)
Racjonalizacja gospodarowania, rozpad niektórych struktur spółdzielczych, proces reprywatyzacji, w tym zwrot części nieprawnie przejętych przez państwo gruntów, likwidacja państwowych gospodarstw rolnych powodują obecnie znaczące zmiany w strukturze obszarowej
gospodarstw rolnych.
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Postęp technologiczny, mechanizacja prac i wdrożenie nowoczesnych metod gospodarowania spowodowały wzrost jednostkowych wydajności upraw.
Obecnie obserwuje się stopniowe zmiany w strukturze władania gruntami spowodowane
zbywaniem nieruchomości rolnych z zasobu Skarbu Państwa na rzecz rolników indywidualnych
oraz prywatyzacją zarządzania dotychczasowych wielkoobszarowych państwowych gospodarstw rolnych.
Struktura użytkowania terenu sugeruje rozwój powiatu w kierunku rolno-przetwórczym.
Według raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Stacji
Chemiczno – Rolniczej Oddział w Bydgoszczy nt. Zasobność i zanieczyszczenie gleb województwa kujawsko - pomorskiego stan na rok 2000 odczyn gleb terenów rolnych powiatu przedstawia
się jak niżej (udział w % poszczególnych typów gleb w ogólnej powierzchni użytków rolnych):
Tabela 11.
Wyszczególnienie
Dąbrowa Biskupia
Gniewkowo
Inowrocław
Janikowo
Kruszwica
Pakość
Rojewo
Złotniki Kujawskie

B. kwaśne
7
3
2
2
2
1
3
4

Kwaśne
13
7
4
10
8
8
7
17

L. kwaśne
21
21
18
21
17
26
17
29

Obojętne
45
63
53
36
45
47
56
36

Zasadowe
14
6
23
31
28
18
17
14

Metale ciężkie: miedź, ołów, kadm, nikiel i cynk w większości gmin powiatu występują w
stopniu określanym jako zawartość naturalna. Zawartość podwyższoną kadmu stwierdzono w 3
gminach: Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia, niklu w 6 gminach: Inowrocław, Kruszwica,
Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie i Dąbrowa Biskupia oraz cynku w jednej gminie: Gniewkowo.
3.3.1.2 Tereny zdegradowane przez przemysł i nieodpowiednie składowanie odpadów, w tym
mogilniki
Na terenie powiatu inowrocławskiego występują udokumentowane złoża soli kamiennej,
kruszyw naturalnych, soli potasowej, gipsu i wapieni.
Podstawowym surowcem wydobywanym na terytorium powiatu są kruszywa naturalne.
Ich złoża charakteryzują się dość dużą miąższością i jako wartościowy surowiec spełniają wymogi do produkcji materiałów i ceramiki budowlanej. Szczególowo są one opisane na str. 73 i
następnych.
Eksploatacja kruszyw i surowców gliniastych powoduje określoną antropopresję prowadzącą w konsekwencji do degradacji terenów.
Ponadto do obszarów zdegradowanych na terenie powiatu inowrocławskiego zaliczane są
obszary „dzikich składowisk” odpadów występujące we wszystkich gminach oraz tereny osiedleńczej zabudowy, urządzeń infrastruktury technicznej, w tym nasypów i wykopów na potrzeby
tras komunikacyjnych oraz obszary nielegalnych wyrobisk.
W przypadkach dokonania rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w kierunku zalesienia lub wodnym, walory estetyczne krajobrazu kulturowego nie muszą zostać zniszczone, a
przeciwnie podniesione. Większość wyrobisk na terenie powiatu ulega naturalizacji – są wypełnione wodą, często zalesione, zakrzaczone i zadarnione.
3.3.1.3 Tereny wymagające zabezpieczenia przed postępującą erozją spowodowaną czynnikami antropogenicznymi
Proces przeobrażania i niszczenia powierzchni ziemi przebiega nieustannie. Jeżeli jest
wywoływany przez siły przyrody – wodę, śnieg, lód, siły grawitacji – nazywany jest erozją geologiczną (naturalną). Jednak obok czynników przyrodniczych duży wpływ na kształtowanie się typologii gleb wywarła również działalność człowieka. W wypadku wspomagania bądź inicjowania
tego procesu przez działalność ludzi (nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nieprawidłowa uprawa gruntów i dobór roślin uprawnych, odwadnianie bagien, itp.) mówi się o erozji gleb (przyspieszonej). Charakter i nasilenie procesów erozyjnych zależą głównie od rzeźby
terenu, składu mechanicznego gruntu, wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych oraz sposobu użytkowania terenu.
Istotnym problem dotykającym również powiat inowrocławski jest erozja wietrzna. Występuje zwłaszcza na wielkich obszarach rolniczych, gdzie wiatr wywiewa wierzchnią warstwę
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próchniczą, powodując ubożenie gleby w ten składnik. Dlatego też ważne jest wprowadzanie
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz podział areałów na mniejsze działki.
Rezultatem pracy erozyjnej wód płynących oraz procesów denudacyjnych są doliny
rzeczne – w miejscach intensywnie działającej erozji (dennej, bocznej) powstają strome zbocza
umożliwiające tworzenie obecnie zbiorników wodnych.
Naturalne procesy działały zawsze, ale główną przyczyną zachwiania równowagi w przyrodzie był czynnik antropogeniczny – przede wszystkim nadmierna trzebież lasów, a ponadto:
• Niewłaściwa uprawa roli, zwłaszcza orka w lini spadku stoków,
• Zaorywanie użytków zielonych,
• Likwidacja zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
• Wadliwie prowadzone melioracje (głównie odwadniające, nawet stosunkowo niewielkich
powierzchni podmokłych gruntów),
• Nieumiejętne stosowanie nawozów I środków ochrony roślin,
• Niewłaściwie prowadzone prace rolnicze, np. podorywanie
• Eksploatacje powierzchniowe surowców mineralnych,
• Niewłaściwe składowanie odpadów,
• Emisje i imisje gazów i pyłów
Działalność ludzi spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych na obszarze form terenu w dolinie rzecznej Noteci Na jej terenach zalewowych niegdyś występowały olbrzymie
kompleksy trwałych użytków zielonych, gdzie na skutek uregulowania rzeki, usypania wałów
ochronnych i przeprowadzeniu melioracji, lustro wody obniżyło się umożliwiając wejście człowieka z uprawą polową. Pod wpływem obniżenia się poziomu wód gruntowych i zmiany użytkowania zachodziły procesy przeobrażania się gleb dolinowych.
Ogólnie pod względem jakości gleb dla rolnictwa powiat posiada sprzyjające warunki dla
rozwoju i intensyfikacji produkcji rolnej. Część gleb położonych na stokach o spadkach powyżej
5 – 10% narażona jest na intensywną erozję. Dlatego też na tych obszarach zaleca się stosowanie odpowiednich zabiegów przeciw erozyjnych, takich jak orka poprzeczno – stokowa,
wprowadzanie upraw wieloletnich. Na stokach o spadkach powyżej 10%, w obrębie dolinek
bocznych zaleca się wprowadzanie użytków zielonych, spowoduje to przede wszystkim zmniejszanie intensywności spłukiwania i przenoszenia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin
do cieków wodnych.
Na skutek działań człowieka także odczuwalny jest proces stepowienia gruntów rolnych i
leśnych. Niezbędnym jest podjęcie działania zwiększających retencję wodną. Wskazane jest
wprowadzenie zalesień i zadrzewień śródpolnych oraz budowa niewielkich stawów w obrębie
dolin cieków.
3.3.1.4 Tereny szczególnie narażone na szkodliwe działanie transportu i jego infrastruktury
Z dostępnych informacji oraz dokumentów wynika, że problem terenów narażonych na
szczególne oddziaływanie transportu na stan gleb i gruntów jest także zauważalny szczególnie
w otoczeniu tras komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Jest to także udokumentowane
przekroczeniami w glebach zawartości metali ciężkich. W ostatnich latach na terenie powiatu
miały miejsce zdarzenia kwalifikujące się do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. W roku
1999 miała miejsce awaria rurociągu solankowego w Zakładach Chemicznych „Organika – Zachem” w miejscowości Cieślin. W wyniku wycieku zanieczyszczone zostały grunty orne o powierzchni 150 m2, a dalej solanka przedostała się systemem odwadniającym grunty do Kanału
Smyrnia. W roku 2001na terenie powiatu miały miejsce 3 zdarzenia:
• wyciek w miejscowości Dulsk solanki z rurociągu solankowego Kopalnia Góra – Inowrocławskich Zakładów Chemicznych,
• wyciek w miejscowości Jaszczółtowo benzyny w wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu przesyłowym Płock – Nowa Wieś Wielka;
• wyciek w miejscowości Tarkowo Górne oleju napędowego w wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu przesyłowym Nowa Wieś Wielka – Rejowiec.
W wyniku awarii doszło zatem do skażenia ziemi lub wód podziemnych i powierzchniowych spowodowanego przesyłanymi substancjami różnorakiego pochodzenia.
Nie doszło natomiast do żadnej awarii spowodowanej w wyniku transportu drogowego lub
kolejowego.
Ogólnie w powiecie stan techniczny dróg i ich system oceniany jest jako niezadowalający.
Może to także powodować określone zagrożenia, gdyż sprawia iż prawdopodobieństwo wystą-
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pienia poważnej awarii na skutek transportu różnych materiałów (często substancji niebezpiecznych) wzrasta.
3.3.1.5 Tereny nienadające się do dalszego wykorzystania i inne zdegradowane, przeznaczone do zalesienia
Łączna powierzchnia lasów na terytorium powiatu inowrocławskiego wynosi (wg danych
Rocznika Statystycznego rok 2002) 122,75 ha, co stanowi zaledwie 10 % ogólnej powierzchni
terenu. Największą lesistością oznaczają się: gmina Gniewkowo - 25,2 % i kolejno gmina Dąbrowa Biskupia – 19,7 %, gmina Rojewo - 18,5 %, gmina Złotniki Kujawskie – 6,4 %, gmina
Kruszwica – 5,5 %, gmina Pakość – 4,2 % a i gmina Janikowo – 0,3 %.
W powiecie inowrocławskim nie występują zwarte kompleksy leśne o charakterze puszczańskim. W wyniku wielowiekowej ekspansji rolnictwa tereny leśne zachowały się głównie na
najuboższych glebach, a przeważa tutaj sosna zwyczajna, która ma małe wymagania siedliskowe.
Do głównych zagrożeń ekosystemów leśnych można zaliczyć:
• imisje pyłów i gazów;
• pożary lasów;
• szkodliwe owady i grzyby pasożytnicze;
• zwierzyna płowa.
Kierunek rekultywacji pod zalesianie przyjmowany jest w przypadku części wyrobisk poeksploatacyjnych. Większość wyrobisk na terenie powiatu ulega naturalizacji – są wypełnione
wodą, często zalesione, zakrzaczone i zadarnione.
Na terenie powiatu inowrocławskiego są także usytuowane gleby o najniżej wartości produkcyjnej, które nie nadają się do wykorzystania rolniczego i powinny zostać wykorzystane w celach zalesiania.
3.3.1.6 Obszary, z których czerpano kopaliny
Na terenie powiatu inowrocławskiego występują udokumentowane złoża soli kamiennej,
soli potasowej i kruszyw naturalnych.
Złoża kruszyw naturalnych charakteryzują się dość dużą miąższością i jako wartościowy
surowiec spełniają wymogi do produkcji materiałów i ceramiki budowlanej.
Zadagnienie szczególowo omówiono w rozdz. 3.4.1.
3.3.1.7 Potrzeby dalszych badań gleb, monitoringu i weryfikacji ich klasyfikacji
Badania gleb na terenie województwa kujawsko - pomorskiego dla potrzeb rolnictwa są
realizowane przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy w ramach monitoringu regionalnego oraz przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach monitoringu
krajowego.
Badaniami odczynu i zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu objęto gleby
także na terenie powiatu inowrocławskiego. Prowadzone są one w rotacjach pięcioletnich. Wyniki badań stanowią ważną informację o zakwaszeniu i potrzebach wapnowania gleb, zasobności
w przyswajalne dla roślin składniki mineralne, jak również nawożenia mineralnego niedoborowymi składnikami.
Na terenie powiatu inowrocławskiego znajduje się jeden punkt badania gleb w sieci krajowej i jest on zlokalizowany w Przedbojowicach gm. Kruszwica, 2 500 m na południowy wschód
od źródła zanieczyszczenia, jakim są Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda – Mątwy” w
Inowrocławiu. W punkcie tym występuje gleba o typie czarnoziem właściwy, kompleksu pszennego bardzo dobrego, klasie bonitacji – II (gleby orne bardzo dobre) i stosunkach wodnych właściwych uregulowanych. Metale ciężkie w badanym punkcie występują na poziomie zawartości
naturalnych, gleba wykazuje lekko kwaśny odczyn, a zawartość siarki jest niska.
Badaniami monitoringowymi gleb w sieci regionalnej zostały objęte wszystkie gminy powiatu.
3.3.2 Przewidywane kierunki zmian
Zarówno cele średniookresowe, priorytety, limity i okresy ich uzyskania wynikają z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów:
• Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego lata 2002 –
2010,
• Strategii rozwoju dla województwa kujawsko - pomorskiego.
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Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno
polegać na:
• zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom
i klasie bonitacyjnej,
• lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy ich zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji,
• rekultywacji obszarów zdegradowanych.
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, w zakresie obowiązków Starosty leży prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. Starosta prowadzi także corocznie aktualizowany rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji
obciąża starostę. Kolejność realizowania przez starostę zadań w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi określają powiatowe programy ochrony środowiska.
Rekultywacja powinna objąć tereny innych nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych,
przyjmując tam gdzie to możliwe kierunek wodny lub leśny rekultywacji oraz nieczynnych składowisk odpadów.
Gleby zdegradowane na obszarach rolniczych będą zalesiane lub zagospodarowywane
poprzez przeznaczenie ich np. na plantacje choinek, szkółki roślin ozdobnych, itp.
Właściwa polityka ochrony gleb oprócz ww. punktów, będzie również uwzględniać racjonalne zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.
Gleby powiatu inowrocławskiego są glebami o średniej zdolności retencji wody. Dla utrzymania optymalnego uwilgocenia i prawidłowego systemu odwadniania konieczna będzie budowa i
odbudowa urządzeń melioracyjnych, małych urządzeń piętrzących oraz utrzymanie rowów i drenażu w dobrym stanie. Niezbędnym działaniem będzie aktualizacja stanu sieci melioracyjnej w
powiecie i realizacja Programu odbudowy sieci melioracyjnej podstawowej i szczegółowej. Instytucją odpowiedzialną za urządzenia melioracyjne w województwie jest Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Ochrona gleb będzie również uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji. Stosowanie zabiegów przeciwdziałających erozji wodnej jest konieczne już na gruntach o nachyleniu
pow.10% tj. 6º i powinno polegać na odpowiednim zagospodarowywaniu wąwozów oraz stoków
i stosowaniu właściwych płodozmianów.
Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie
stosowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji
wodnej stałe utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną.
Istotnym kierunkiem działań będzie wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR)
oraz intensyfikacja edukacji ekologicznej rolników, mająca na celu uświadomienie konsekwencji
nieprawidłowej gospodarki rolnej i wskazanie właściwych rozwiązań.
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa spowoduje, że coraz silniej popierane
będzie rolnictwo ekologiczne, które pozwala na zachowanie w krajobrazie naturalnych i półnaturalnych układów ekologicznych, co jest szczególnie istotne na obszarach o cennych walorach
przyrodniczych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Rolnictwo ekologiczne, zwłaszcza połączone z
turystyką stanie się szansą dla rolników indywidualnych. Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki
Rolniczej należy odstępować od bezściółkowej hodowli bydła, propagując hodowlę ściółkową, dostarczającą obornika, ważnego składnika strukturotwórczego gleby. Poza tym preferuje on nawozy organiczne, które są naturalnym składnikiem środowiska i ich właściwe wykorzystanie zależy
od naturalnych procesów przyrodniczych. Ważną formą rozwoju obszarów wiejskich, obok rolnictwa ekologicznego, będzie agroturystyka.
Regulacje dotyczące ochrony kopalin, zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska, zapewniają ochronę złóż kopalin poprzez racjonalne gospodarowanie ich zasobami i kompleksowe
wykorzystanie kopalin, w tym kopalin towarzyszących.
Odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami surowców są: Minister Środowiska, wojewodowie i starostowie. W przypadku złóż eksploatowanych istotne jest maksymalne wykorzystanie zasobów w granicach udokumentowania a następnie skuteczna i właściwa, z punktu widzenia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te głównie ciążą na użytkowniku złoża, natomiast rolą administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia eksploatacji, jej zakończenia i rozliczenia.
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W przypadku złóż nieeksploatowanych, jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów udokumentowanych złóż przed ich utratą jest ochrona obszarów, na których występują przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejszą eksploatację.
Wydobywanie kopalin wiąże się z powstawaniem szkód w środowisku. Stosowane są zabezpieczenia minimalizujące negatywny wpływ na środowisko efektów nieprzewidzianych nagłych
zdarzeń, lecz w całości wpływu ich nie można zlikwidować.
Wydobywanie kopalin odbywa się poprzez wypłukiwanie solanki, co nie stanowi wielkiego
obciążenia dla środowiska.
Liczne zaniechane złoża zwłaszcza te, które w przeszłości były eksploatowane do czasu
uchylenia decyzji zatwierdzających ich zasoby są z mocy prawa pod ochroną i istniejące wyrobiska, pomimo że zamieniają się w “dzikie” składowiska odpadów nie mogą być w innym celu wykorzystane jak tylko do eksploatacji kopalin. Wyjątek stanowią zbiorniki wodne po eksploatacji w dolinach rzek kruszywa naturalnego, ponieważ bez specjalnych zabiegów wykorzystywane są po
kilkuletniej przerwie w eksploatacji jako wędkarskie akweny wodne.
3.3.3 Przyjęte cele i priorytety
Cel średniookresowy do 2010roku:
Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacją
Cel realizowany będzie poprzez ochronę, rekultywację i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych, efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż, ochrona zasobów
złóż niezagospodarowanych (nieeksploatowanych) oraz rekultywację terenów poeksploatacyjnych.
Priorytety do 2010 roku:
1. Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów.
2. Ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych.
3. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej.
4. Wdrażanie i propagowanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.
5. Podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb, przy zwróceniu szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji zasobów glebowych.
6. Wdrażanie systemu informacji umożliwiającego propagację sposobu produkcji zgodnego
z Ustawą o rolnictwie ekologicznym.
7. Objęcie monitoringiem i rejestracja gleb, w których nastąpiły zmiany fizyczne, chemiczne
i biologiczne wynikające z rodzaju i intensyfikacji eksploatacji oraz oddziaływania różnych negatywnych czynników (erozji, inwestycji, przemysłu, emisji, odpadów, ścieków
itd.).
8. Propagowanie sposobów ograniczających nadmierną eksploatację gleb oraz zasad postępowania przy użytkowaniu gleb zanieczyszczonych.
9. Identyfikacja zagrożeń i kontynuacja prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym terenów poprzemysłowych.
10. Maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.
11. Prowadzenie działań mających na celu propagowanie ochrony kopalin przed nadmiernym ich wykorzystywaniem i eksploataowaniem ich złóż.
12. Wykorzystywanie rozpoznanych i eksploatowanych złóż poprzez ich dalsze racjonalne
zagospodarowanie.
13. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich znanych złóż w
granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym
zainwestowaniem.
14. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
15. Poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej regionu, kontynuowanie prac w zakresie
poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż kopalin.
16. Ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom geologicznym – konsekwentne egzekwowania zasad postępowania zgodnych z obowiązującym prawem.
17. Prowadzenie konsekwentnej polityki koncesyjnej.
18. Zabezpieczenie obszarów rolnych i leśnych przed procesem pustynnienia / stepowienia.
19. Zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych, która
będzie wyłączona z produkcji i przeznaczona na inne cele.
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20. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną.
21. Zalesianie gruntów marginalnych, nieprzydatnych do produkcji rolniczej.
Zadania na lata 2004 – 2007.
1. Prace nad oceną wartości naturalnego potencjału produkcyjnego gleb i ustalenie możliwości użytkowania gleb zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju – praca ciągła.
2. Prowadzenie rejestru gleb nadmiernie zanieczyszczonych i sposobu ich rekultywacji –
praca ciągła.
3. Opracowanie i realizacja powiatowego programu rekultywacji i zalesienia zdegradowanych gleb na obszarach użytkowanych rolniczo – sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych.
4. Kompleksowa rekultywacja składowisk nieeksploatowanych wraz z ich zadrzewieniem i
zakrzewieniem – sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych.
5. Wdrażanie na terenach chronionych produkcji rolnej, zgodnej z prawem o rolnictwie ekologicznym.
6. Rozszerzanie prac badawczych i badawczo – rozwojowych wspierających poszukiwanie
i stosowanie substytutów kopalin – praca ciągła lata 2004 – 2007.
7. Wspieranie rozwoju poszukiwania kopalin użytecznych – praca ciągła lata 2004 – 2007.
3.3.4 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów rządowych
Działania wynikające z polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony gleb mają obejmować:
1. ochronę zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo przed ich wyłączeniem z tego użytkowania;
2. maksymalne wykorzystanie nieużytków poprzemysłowych;
3. ochronę gleb przed erozją;
4. ochronę gleb przed dewastacja fizyczną i zanieczyszczeniem chemicznym;
5. rekultywację gleb zdegradowanych w celu włączenia ich do zagospodarowania przyrodniczego lub w przypadku niektórych terenów poprzemysłowych do obiegu gospodarczego.;
6. utrzymanie lub przywrócenie na terenach rolniczych jakości gleb odpowiedniej do zdrowej produkcji roślinnej, poprzez utrzymanie między innymi odpowiedniej kwasowości
gleb i likwidację niedoborów magnezu determinującego prawidłowe funkcjonowanie organizmów żywych,
7. ochronę gleb przed degradacją powodowaną przez szeroko rozumianą intensyfikacje
produkcji rolniczej;
8. wdrażanie zasad dobrych praktyk rolniczych, dostosowanych do warunków przyrodniczych i konkretnych czynników antropopresji na danym terenie.
3.3.5 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
W Programie ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego wykazano, że
gleby występujące w województwie dominują gleby użytkowane rolniczo (64,6% - 4 miejsce w
kraju) oraz zalesione (22,3% - 14 miejsce). Charakterystyczną cecha województwa jest największy udział gruntów ornych wśród użytków rolnych (*7,1%), co świadczy o wybitnie rolniczym charakterze obszaru. Najbardziej charakterystycznymi dla województwa typami gleb są gleby bielicowe i pseudobielicowe (przeważnie klasy od IVb do IIIa), gleby brunatne właściwe i wyługowane
(przeważnie klasy od IIIa do I), czarne ziemie właściwe i zdegradowane, mady i gleby hydrogeniczne.
Zawartość metali ciężkich i zanieczyszczenie tymi składnikami gleb na Kujawach jest stosunkowo niewielkie i kształtuje się głównie na poziomie zawartości naturalnej, nielicznie z podwyższoną zawartością. Pola uprawne Kujaw są w niewielkim stopniu zanieczyszczone metalami
ciężkimi i spełniają warunki dla produkcji bezpiecznej żywności.
Racjonalne wykorzystanie gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno polegać na:
• zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i
klasie bonitacji,
• lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału, formy ich zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji.
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Ponadto Program zakłada, realizacje następujących działań prowadzonych w celu ochrony
gleb:

•

Gleby o niskich walorach ekologicznych i produkcyjnych należy przeznaczyć pod zalesienia.
• Gleby narażone na erozję należy chronić poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych, a także właściwą strukturę upraw stosując płodozmiany przeciwerozyjne.
• Zminimalizować przeznaczenie gruntów o dużych walorach ekologicznych i produkcyjnych na cele nierolnicze i nieleśne.
• Należy upowszechniać Kodeks dobrych praktyk rolniczych oraz wiedzę z zakresu
ochrony zasobowo – jakościowej ziemi rolniczej i leśnej.
• Ograniczenie emisji substancji do powietrza i wody.
• Odtworzenie gleb metodami biologicznymi (zadrzewianie, zadarnianie, wprowadzanie
roślinności pionierskiej)
• Odtworzenie gleb metodami technicznymi (zwałowania, izolacja, przemywanie, napiaszczanie).
• Przeciwdziałanie chemicznej degradacji gleb, w tym zanieczyszczaniu.
• Likwidacje i rekultywację mogilników.
• Rekultywację gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania (zerodowanych, zakrzaczonych itp.) z częściowym włączeniem ich pod zalesienia lub wykorzystanie produkcji rolnej z przeznaczeniem na cele energetyczne.
• Prowadzenie działań zabezpieczających obszary rolne przed procesem pustynnienia /
stepowienia lub zawodnienia.
Naturalizacja gruntów toksycznych i użyźnianie gruntów jałowych.
3.3.6 Lista przedsięwzięć własnych Powiatu wynikających z dokumentów, koncepcji jej
władz, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców
Celami rozwoju założonymi dla powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony gleb i rozwoju rolnictwa są: organizacja systemu edukacji ekologicznej i racjonalnego użytkowania gleb.
Wiąże się to z szeroko rozumianą ochroną gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich przeznaczeniem na inne cele, ochrona gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem, powodowanymi czynnikami antropogenicznymi i naturalnymi oraz rekultywacją
gleb zdegradowanych. Szczególny nacisk należy położyć na edukację rolników w zakresie stosowania właściwych metod agrotechnicznych upraw oraz ograniczania niewłaściwej intensyfikacji
produkcji rolnej. Działania inwestycyjne obejmują przede wszystkim różnego rodzaju prace rekultywacyjne oraz przywracanie do obiegu gospodarczego gleb zdegradowanych.
W oparciu o przeprowadzone konsultacje, w szczególności, z administracją samorządową
na terenie powiatu inowrocławskiego, instytucjami, przedstawicielami przemysłu, organizacjami
społecznymi i pozarządowymi oraz społeczeństwem sporządzono listę przedsięwzięć do realizacji
zadań w zakresie ochrony gleb:
1. Tworzenie i aktualizacja rejestru gruntów zdegradowanych
2. Przygotowanie wspólnie z KPZMiUW, gminami i spółkami wodnymi programu odbudowy
melioracji podstawowej i szczegółowej,
3. Współpraca z ODR oraz innymi organizacjami rolniczymi działającymi na rzecz efektywnego gospodarowania w rolnictwie
4. Organizacja bazy wystąpienia poważnych awarii i klęsk żywiołowych
5. Wyposażenie Starostwa w sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane do szybkiego informowania o wystąpieniu poważnej awarii i kęski żywiołowej
6. Doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego formacji Straży Pożarnej
7. Wsparcie działań na rzecz edukacji rolników w zakresie prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich.
8. Wzmocnienie instytucjonalne administracji umożliwiające realizację zapisów ustawowych odnośnie prowadzenia rejestrów i baz danych.
9. Opracowywanie i realizacja programu rolno-środowiskowego
10. Podejmowania przedsięwzięć z zakresu rekultywacji gruntów zdegradowanych i przeznaczonych do rekultywacji.
11. Prowadzenie prac zalesieniowych na gruntach o niskiej przydatności rolniczej.
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12. Wykonanie przedsięwzięć dla zgodnego z zasadami ochrony środowiska zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie zgodnie z zasadami określonymi w
Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.
14. Opracowanie i propagowanie programu racjonalnego stosowania środków chemicznych
w rolnictwie prowadzącego do powstrzymania degradacji gleb
15. Program powstawania gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych
16. Opracowanie programu szkoleń podnoszących kwalifikacje rolnika i promującego nowe
uprawy roślin dochodowych.
3.3.7 Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć:
Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2006 roku rozpatrywano z dwóch punktów widzenia. Pierwszy punkt - to priorytetowe komponenty (lub uciążliwości) środowiska, a drugi punkt
widzenia - to priorytetowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska.
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w
skali powiatu, należy wymienić:
• Zadania i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Zadania i kierunki wynikające z Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2002 – 2010;
• Kryteria przyjęte w Strategii rozwoju województwa kujawsko - pomorskiego;
• Zadania i kierunki przyjęte w strategiach rozwoju zrównoważonego gmin;
• Wymogi wynikające z obowiązujących przepisów;
• Wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw UE;
• Dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym;
• Szczególne potrzeby regionu (powiatu) w zakresie osiągnięcia rozwoju zrównoważonego;
• Likwidację lub zmniejszenie oddziaływania tzw. gorących punktów na środowisko i człowieka;
• Ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia;
• Możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego;
• Obecne zaawansowanie inwestycji;
• Wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.
3.3.8 Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej, w tym dane do Powiatowego programu rekultywacji i zalesiania
zdegradowanych gleb na obszarach użytkowanych rolniczo, programu likwidacji mogilników, programu rekultywacji starych składowisk i terenów przemysłowych oraz terenów po byłych bazach wojsk rosyjskich
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P

8

9 10 11 12

Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Ocena ważności w
hierarchii zadań

7

Szacunkowe nakłady

6

Cel przedsięwzięcia

2011

5

Zadania własne
Promocja rozwiązań
zarząd powiatu/
organizacyjnych i
gminy,
technicznych w zakresie gospodarowania
odpadami, gwarantujących ich efektywność ekonomiczną.

2010

2009

4

2008

3

2007

Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

2006

Opis przedsięwzięcia

2005

2

Termin realizacji

2004

1

Rodzaj przedsięwzięcia

L.p.

Tabela 12.
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2

P

3

P

4

P

5

P

Tworzenie i aktualizacja rejestru gruntów
zdegradowanych oraz
opracowanie programu ich rekultywacji.
Wsparcie działań na
rzecz prawidłowego
zagospodarowania
obornika, gnojowicy
i gnojówki w fermach
zwierząt gospodarskich.
Scalanie i wymiana
gruntów
Opracowanie programu rekultywacji gruntów zdegradowanych.

zarząd powiatu/

zarząd powiatu/
rolnicy

zarząd powiatu/
rolnicy
zarząd powiatu/
gminy

Zadania koordynowane
1

2

P

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

I

8

I

9

P

Wypracowanie standardów produktu
ekologicznego
Wypracowanie programu wdrażania
ekologicznych metod
produkcji w wytypowanych gospodarstwach
Optymalne zużycie
nawozów mineralnych
i środków ochrony
roślin, zapewnienie
wzrostu poziomu
świadomości ekologicznej wśród rolników
Zmniejszenie chemizacji gleb

Rząd/ ODR,
rolnicy, izby
rolnicze, gminy,
zarząd powiatu
ODR/ rolnicy,
izby rolnicze,
gminy, zarząd
powiatu

ODR/ rolnicy,
izby rolnicze,
gminy, zarząd
powiatu

ODR/ rolnicy,
izby rolnicze,
gminy, zarząd
powiatu
Poprawa struktury
rolnicy/ rząd,
agrarnej gospodarstw zarząd powiatu,
rolnych
gminy, izby
rolnicze, ODR
Prowadzenie działal- rolnicy/ rząd, ,
ności gospodarczej w izby rolnicze,
rolnictwie zgodnie z
ODR, zarząd
zasadami określonymi powiatu, gminy
w Kodeksie Dobrej
Praktyki Rolniczej
Realizacja zadań
właściciele
wynikających z powia- gruntów/ zarząd
towego programu
powiatu, gminy
rekultywacji gruntów
zdegradowanych.
Prowadzenie prac
właściciele
zalesieniowych na
gruntów/ zarząd
gruntach o niskiej
powiatu, gminy
przydatności rolniczej.
Wsparcie działań na
prowadzący
rzecz prawidłowego
hodowlę i chów
zagospodarowania
zwierz. gospod./
obornika, gnojowicy i zarząd powiatu,
gnojówki w fermach
gminy, ODR,
zwierząt gospodarizby rolnicze
skich.
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10

Opracowanie planu i właściciele
wdrożenie do realizacji gruntów/ zarząd
przeciwerozyjnych
powiatu, gminy
P/I pasów zadrzewieniowych i zalesieniowych

16

Przygotowanie powiatowego programu
P odbudowy melioracji
podstawowej i szczegółowej
Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu
odbudowy zdekapitaliI
zowanych systemów
melioracji wodnych
szczegółowych.
Usprawnienie procedur przeprowadzania
ocen oddziaływania na
środowisko przy lokalizowaniu i realizowaP niu inwestycji mogących w znaczący
sposób wpłynąć na
środowisko oraz
wydawania pozwoleń
zintegrowanych
Rozbudowa międzygminnego składowiska
I odpadów, budowa
Centrum Zagospodarowania Odpadów
Opracowywanie i
P/I realizacja programu
rolno-środowiskowego
Opracowanie planu i
realizacja systemu
zagospodarowania
odpadów weterynaryjP/I nych.

17

P

18

I

11

12

13

14

15

Program zagospodarowania terenów po
byłych PGR
Likwidacja mogilnika
Stanomin w gminie
Dąbrowa Biskupia

KPZMiUW,
spółki wodne/

KPZMiUW,
spółki wodne/
gminy, zarząd
powiatu, rolnicy

wojewoda/zarząd powiatu, biegli,
eksperci, firmy i
uczelnie oferujące szkolenia

związek komunalny/ zarząd
powiatu, gminy,
przedsiębiorcy
prywatni
wojewoda/
zarząd powiatu,
gminy
prowadzący
lecznice, związek komunalny/
zarząd powiatu,
gminy, podmioty
gospodarcze
zajmujące się
unieszkodliwianiem
Agencja Nieruchomości Rolnych/ gminy,
rolnicy
zarząd województwa/ zarząd
powiatu, gminy

Wytyczne dla gmin
1

P

2

P

3

P
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Ustalenie granicy
gminy/
polno- leśnej
Optymalne używanie gminy/
nawozów mineralnych
i środków ochrony
roślin
Rozwijanie segregacji gminy/
i recyklingu odpadów
celem ograniczenia
ilości odpadów przeznaczonych do składowania
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Utworzenie Międzygminnego Związku
Komunalnego,i powołanie przez niego
Centrum Gospodarki
Odpadami, wdrożenie
P kompleksowego systemu gospodarowania
odpadami bazującego
na opłacie naliczanej
na osobę i systemie
zniżek w opłatach za
segregację „u źródła”
Rozważenie możliwości przejęcia, w drodze
referendum, przez
gminy/związek komuP nalny niektórych
obowiązków mieszkańców w zakresie
utrzymania czystości i
porządku
Udział w rozwoju
zakładów przetwarzaP jących surowce wtórne
poprzez stabilizowanie
poziomu dostaw
Współpraca w zakresie gospodarowania
odpadami polegająca
na stworzeniu możliwości uczestniczenia
w budowanym systeP
mie wszystkim dotychczasowym podmiotom tego rynku, a
więc przewoźnikom,
eksploatującym instalacje, recyklerom
Uwzględnianie w
planowaniu przestrzennym koniecznoP ści ochrony gruntów
wartościowych z
punktu widzenia gospodarki rolnej
Opracowanie planu i
wdrożenie do realizacji
P/I przeciwerozyjnych
pasów zadrzewieniowych i zalesieniowych
Modernizacja i
odbudowa systemów
I
melioracji
szczegółowej
Likwidacja „dzikich”
I
składowisk odpadów.
Bieżąca kontrola
realizacji przez miesz
P kańców obowiązków w
zakresie utrzymania
czystości i porządku
Opracowanie i wdrożenie systemu unieszP/I
kodliwiania padłych
zwierząt

gminy/

gminy/

gminy, CGO/

gminy, CGO/

gminy/

właściciele
gruntów, gminy/

spółki wodne,
gminy/

gminy/
gminy/

gminy/powiatow
y lekarz
weterynarii
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14

15

16

17

18

19

20

21

Wsparcie rolników w
zakresie prawidłowego
zagospodarowania
P obornika, gnojowicy
i gnojówki w fermach
zwierząt gospodarskich.
Systematyczne rozszerzanie zasięgu
P
selektywnej zbiórki
odpadów „u źródła”.
Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz
eliminowania ze struP
mienia odpadów
komunalnych, odpadów niebezpiecznych
Podjęcie działań na
rzecz efektywnego
zagospodarowania
odpadów problemoP
wych (niebezpiecznych, ogumienia
pojazdów, wielkogabarytowych itp.)
Podjęcie rekultywacji
obszarów zdegradoI
wanych i zanieczyszczonych
Remonty i odbudowa
I sieci melioracji podstawowych
Remonty i modernizacje systemów odproI
wadzania wód opadowych z dróg gminnych
Rozwój rolnictwa
P/I
ekologicznego

3.3.9

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

właściciele
gruntów/

KPZMiUW/
gminy
gminy/

ODR/ gminy

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Do opracowania kompleksowych programów ochrony gleb przed nadmiernym ich zanieczyszczaniem na szczeblu gminnym niezbędnym będzie uwzględnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki rolnej oraz kierunków rekultywacji terenów zdegradowanych (dzikich wyrobisk, obszarów szkód pokopalnianych, „dzikich” składowisk odpadów, nielegalnych składowisk odpadów itp.) w rejonie każdej gminy oraz precyzyjne zdiagnozowanie stanu i zidentyfikowanie źródeł obecnych i potencjalnych zagrożeń na obszarze objętym programem.
We wszelkich działaniach programowych należy uwzględnić poszczególne etapy:
• Zgromadzenie danych wyjściowych;
• Diagnoza stanu – zdefiniowanie problemów;
• Określenie celów do osiągnięcia (założenia);
• Wybór optymalnych rozwiązań;
• Umiejscowienie w czasie i powiązane z niezbędnymi finansami propozycje sekwencji
działań wykonawczych.
• W podstawowych zadaniach mających na celu ochronę gleb oraz poprawę ich jakości na
terenie powiatu poprzez zaplanowane działania na obszarach gmin należy uwzględnić:
• Określenie podstawowej struktury terenów w gminach;
• Identyfikację terenów, które musiałyby zostać objęte ochroną ze względu na ich dużą
wartość przyrodniczą i kulturową;
• Rekultywacje terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych;
• Remonty dróg, których stan zagraża lub wpływa niekorzystnie na przylegające gleby;
• Remonty i modernizację sieci melioracyjnych;
• Rozwój turystyki i agroturystyki;
• Rozwój rolnictwa ekologicznego;

70

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

•
•
•
•

Działania zapobiegające erozji gleb;
Ograniczenia w gospodarowaniu środkami chemicznymi w rolnictwie;
Przyczyny i skutki stepowienia terenów rolnych i leśnych;
Zwiększanie powierzchni lasów poprzez zalesianie gruntów niskich klas oraz nieużytków, a także uwzględnienie tej problematyki w planach zagospodarowania przestrzennego;
• Prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntami rolnymi i zasobami leśnymi;
• Prowadzenie na wsiach rodzinnych gospodarstw rolnych produkujących między innymi
zdrową żywność;
• Zorganizowane ścieżki turystyczne, edukacyjne i rowerowe;
• Wielokierunkową edukację rolników i użytkowników gruntów w gminach.
W zakresie ochrony gleb w programach ochrony środowiska poszczególnych gmin należy
przewidzieć i przeanalizować realizację następujących zadań szczegółowych:
• Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów.
• Uwzględnienie, w ramach przestrzennego zagospodarowania terenu, racjonalizacji wykorzystania kopalin.
• Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym, ochrony gruntów wartościowych dla rolnictwa.
• Wsparcie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy
i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich.
• Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego remiz OSP
• Wdrożenie programów edukacji mieszkańców w zakresie m. in. stosowania chemikaliów,
ich oddziaływania, wystąpienia poważnej awarii przemysłowej klęski żywiołowej.
• Podniesienie wskaźnika lesistości gmin przez stopniowe zalesianie terenów nie przydatnych dla rolnictwa
• Zakładanie specjalnie zaprojektowanych i wykonanych pasów zadrzewień, zakrzaczeń i
remiz śródpolnych w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk erozyjnych.
3.4 Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych
3.4.1 Analiza stanu istniejącego
Złoża kopalin
Na terenie powiatu inowrocławskiego udokumentowane zostały złoża kopalin podstawowych oraz pospolitych będących w różnych stadiach eksploatacji. Lokalizację złóż, zasoby, wydobycie oraz stan zagospodarowania przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13.
Rodzaj
kopaliny

Nazwa złoża

1

2

Węgiel brunatny Chełmce
Sól kamienna
Góra
Surowce ilaste
ceramiki budowlanej
Surowce ilaste
do produkcji
cementu
Torfy
Wapienie i
margle

Chrząstowo

Zasoby mln/m3; tys. t.
Geologiczny
Przemysłowe
bilans
3
4
Kopaliny podstawowe
44348
1894718
1609136
Kopaliny pospolite (tys. ton)
309
376
-

Michałowo
Wojdal V
Barcin-PiechcinPakość

Wydobycie

Stan zagospodarowania

5

6

1191

P
E

Z
-

12500

R

19

17

0

E

1030153

594144

4527

E
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Dane dotyczące zasobów i wydobycia kruszywa naturalnego ze złóż na terenie powiatu
inowrocławskiego zawiera tabela poniżej.
Tabela 14. Ilość oraz rozmieszczenie terytorialne złóż kruszywa naturalnego na terenie powiatu
inowrocławskiego wg stanu na 30.06.2003 r.
Stan zagospodarowania
złoża
L.p.
(stan na 3
1.12.2001 r.)

Nazwa złoża

1
2

E
R

3

E

4

R

5
6
7

Z
E
Z

8

E

9

R

DĄBIE I
GLINKI
GLINNO WIELKIE
GLINNO WIELKIE II
GRODZTWO I
JARONTY I
KĘPA KUJAWSKA
KĘPA KUJAWSKA II
KONARY

10

E

KONARY I

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Z
R
E
E
E
R
E
E
P
E
Z
E
E

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

E
Z
Z
E
E
R
E
R
E
E
Z
Z
E

LEŚNIANKI
LUDKOWO
LUDKOWO I
LUDKOWO II
LUDKOWO III
LUDKOWO IV
ŁOJEWO I
OSIEK WIELKI
SUCHATÓWKA
WOJDAL 1,11
WOJDAL III
WOJDAL IV
WOJD AL V
(torf lecz.)
WOJDAL IX
WOJDAL VI
WOJDAL VII
WOJDAL VIII
WOJDAL X
WOJDAL XI
WOJDAL XII
WOJDAL XII/I
WOJDAL XIII
WOJDAL XIV
WRÓBLE
WRÓBLE II
WRÓBLE III

Zasoby w tyś. ton
(stan na
31.12.2001r.)
Geolo- Przemygiczne
słowe
bilansowe

Wydobycie w tyś. ton

Gmina

Rojewo
Rojewo
Rojewo

Koncesja
(-) nie
wydana
- wyga2003
sła
1999 2000 2001 2002
Ipół. + ważna

18
1278

18
-

14

65

65

124

-

12
287
1

287
-

Kruszwica
Inowrocław 42.
Gniewkowo

207

207

Gniewkowo

198

-

66

-

50
3234
248
1259
2017
319
434

248
1259
2017
434

2012
5698
1790
236

5109
180

87
192
469
753
32
587
485
4
30
50

878
121
753
539
485
-

9

+
(-)

S
-

6

-

W

+

W

17

-

W
W
W

11

+

W

Dąbrowa
Bisk.
Dąbrowa
2
Bisk.
Rojewo
Pakość
Pakość
87 82 59
Pakość
42
Pakość
2
80 194
Pakość
Inowrocław
106
Gniewkowo
Gniewkowo
Pakość
84 148 131
Pakość
Pakość
28 31 25
Pakość

(-)

-

+

W

(-)
(-)
+
+
+
+
+
+
(-)
+
+
+
+

w
W
W
S
W
W
W
W
W
S

Pakość
Pakość
Pakość
Pakość
Pakość
Pakość
Pakość
Pakość
Pakość
Pakość
Kruszwica
Kruszwica
Kruszwica

+
+
(-)
+
+
(-)
+

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

9

Rojewo

50

89 102

57

39
174 131 1
120 116 127
39

1

69

33

26

107
34

18

8

16 ważnych koncesji wydanych przez. Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego
3 ważne koncesje wydane przez Starostę Inowrocławskiego
Objaśnienia: E- złoże zagospodarowane - eksploatowane
P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2)
R - Złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+Ci)
Z - złoże zaniechane
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Wody podziemne
Na terenie powiatu inowrocławskiego poziomy wodonośne występują w trzech różnowiekowych wydzieleniach litostratygraficznych:
• poziom czwartorzędowy – wykształtowany w formie piaszczysto – żwirowych struktur
pradolinnych, międzymorenowych oraz doliny kopalnej,
• poziom trzeciorzędowy- zbudowany z warstwy piasków (głównie drobnoziarnistych i
mułkowatych) wieku mioceńskiego ,
• poziom mezozoiczny- zbudowany z wapieni i margli wieku górnokredowego.
Poziomy wodonośne można ująć w dwa systemy klasyfikacyjne:
• Główne Użytkowe Poziomy Wodonośne (GUPW),
• Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)- rozległe piaszczysto – żwirowe struktury
wodonośne, często o rozprzestrzenieniu regionalnym i dużej wodonośności.
System Głównych Użytkowych Poziomów Wodonośnych tworzony jest przez:
• system czwartorzędowy zalegający w zależności od genezy poziomów wodonośnych, na
głębokościach od kilku do kilkudziesięciu metrów,
• system trzeciorzędowy zalegający na głębokości od 30-40 m do ponad 100 m ppt,
• system mezozoiczny (kreda górna)
Możliwości zagospodarowania wód podziemnych pod względem wydajności typowego ujścia wód podziemnych można scharakteryzować jako:
• bardzo wysoką – niewielki obszar północno-wschodniej części powiatu ( część gm.
Gniewkowo),
• wysoką i średnią – północna, zachodnia i południowa-wschodnia część powiatu, tzn
części gmin Gniewkowo , Rojewo, Złotniki Kujawskie, Pakość i Kruszwica,
• niską – znaczna część centrum powiatu oraz krańce wschodni i północno-zachodni
(Gminy: Złotniki Kujawskie, Rojewo, Inowrocław, Kruszwica, Dąbrowa Biskupia,
• bardzo niską – centralna część powiatu (od północnej części gminy Kruszwica , poprzez
część gminy Inowrocław , do południowej części gmin Gniewkowo i Rojewo.
Na części powiatu zalegają Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:
1. Struktury czwartorzędowe:
• nr 138- Pradolina Toruń - Eberswalde o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 400tys. m3/ dobę i średniej głębokości ujęć 30m . Na terenie powiatu inowrocławskiego , w części północno-zachodniej , znajduje się niewielki-wschodni kraniec tego zbiornika,
• nr 142 zbiornik międzymorenowy Inowrocław- Dąbrowa o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 95 tys. m3/dobę i średniej głębokości 35m. Wchodnia część tego zbiornika
obejmuje zachodnią część powiatu – gminy Inowrocław i Pakość,
• nr 144- Dolina Kopalna Wielkopolski o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 480 tys.
m3/dobę i średniej głębokości ujęć 60m. Fragment tego zbiornika , jednego z większych
w skali kraju, przebiega przez południową część powiatu.
2. Struktura trzeciorzędowa: (GZWP nr 143) Subzbiornik Inowrocław-Gniezno o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 96 tys. m3/dobę i średniej głębokości ujęć 120m. Na terenie powiatu inowrocławskiego znajduje się fragment tej struktury wodonośnej i obejmuje część gmin Kruszwica i Inowrocław.
GZWP nr 138 zakwalifikowany został jako obszar najwyższej ochrony(ONO) ze względu na
jego położenie w strefie przypowierzchniowej oraz brak warstw geologicznych chroniących warstwę wodonośną w sposób naturalny, przed dopływem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi.
GZWP nr 142 i 144 zalegają głębiej i są chronione (nie izolowane) przez leżące nad nimi
gliny lodowcowe i dzięki temu obszary te objęto nieco łagodniejszym reżimem ochronnymobszary wysokiej ochrony (OWO).
GZWP nr 143 (trzeciorzęd-miocen) zalega głęboko, pod warstwami glin lodowcowych oraz
iłów plioceńskich, przez co jest praktycznie izolowany przed dopływem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi
Ww. dane pochodzą z literatury oraz analizy:
• Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) – w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1990,

73

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

•
•

Atlasu hydrogeologicznego Polski – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1995,
Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz 27 – Toruń, Instytut Geologiczny, Warszawa
1983.
Przegląd zaopatrywania gmin w wodę (wg przedstawionych przez Gminy materiałów):
• Gmina Inowrocław
• Gmina Kruszwica
• Gmina Janikowo
• Gmina Pakość
• Gmina Złotniki Kujawskie
• Gmina Rojewo
Przegląd danych związanych z możliwością ujmowania wód podziemnych, zaopatrywania
gmin w wodę oraz eksploatacji kopalin
Gmina Inowrocław
Niżej przedstawione dane przytoczono ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław, Toruń 2000 r.
W części gminy znajduje się fragment międzymorenowego zbiornika wód podziemnych nr
142 „Inowrocław - Dąbrowa" stanowiącego obszar wysokiej ochrony (OWO). Wody poziomu
czwartorzędowego zalegają średnio 35 m pod powierzchnią terenu (średnia głębokość ujęcia), a
szacunkowe zasoby dyspozycyjne 95 tyś. m 3/dobę. Wody z tego zbiornika eksploatowane są w
ujęciu Trzaski. Ponadto na obszarze gminy znajduje się fragment trzeciorzędowego zbiornika
„Wielkopolska Dolina Kopalna”, który nie wymaga szczególnej ochrony, ze względu na to, iż wody
zalegają głęboko -średnia głębokość ujęcia wynosi 60 m i są izolowane od powierzchni warstwą
nieprzepuszczalną. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne ocenia się na 480 tyś. m3/dobę.
Na obszarze gminy brak jest większych złóż kopalin. Złoża kruszywa naturalnego i surowców ilastych zostały bądź wyczerpane, bądź posiadają znaczenie lokalne z uwagi na małe zasoby, niską jakość surowca i niekorzystną budowę geologiczną.
Na obszarze gminy Inowrocław znajduje się jeden z najzasobniejszych w skali kraju tzw.
szczecińsko-łódzki obszar występowania wód geotermalnych. Wody te występują w osadach kredy, jury i triasu. Zasoby wód geotermalnych są najczystszym ekologicznie źródłem energii i mogą
być wykorzystywane praktycznie w nieograniczony sposób np. na cele komunalne, przemysłowe,
rolnicze itp. Szacuje się, że z l km2 można uzyskać ilość energii odpowiadającą 256 tyś. ton paliwa tradycyjnego.
Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych złóż kopalin jest możliwe wyłącznie na podstawie
ważnej koncesji wydanej przez upoważniony organ (wojewoda, starosta), która powinna zawierać
w szczególności dopuszczalną wielkość eksploatacji złoża oraz warunki rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. Na terenie gminy Inowrocław nie ma możliwości pozyskiwania kopalin (kruszywa naturalnego, torfu, surowców ilastych) na skalę przemysłową.
Eksploatacja surowców na terenie gminy będzie prowadzona jedynie przez pozyskiwania
soli w postaci solanki przemysłowej w kopalni otworowej w miejscowości Góra. Na podstawie decyzji Ministra Przemysłu Chemicznego nr GM 2 F-13-62 z dnia 16 stycznia 1963 r. wokół kopalni
soli został wyznaczony obszar górniczy. Zgadnie z art. 53, ust. l Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
dla terenu górniczego sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Plan taki, sporządzany na
koszt przedsiębiorcy eksploatującego złoże, powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: wykonania uprawnień określonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.
Zaopatrzenie w wodę
Na terenie gminy występują sprzyjające warunki hydrogeologiczne z utworów kredowych
utworów trzecio- i czwartorzędowych o dużej wydajności warstw wodonośnych. System wodociągów
w gminie Inowrocław oparty jest na 6-ciu ujęciach grupowych we wsiach Łojewo, Tupadły, Strzemkowo, Popowice, Jaksice, Cieślin przeznaczonych do zaopatrywania w wodę dla celów bytowogospodarczych osiedli mieszkaniowych i zakładów produkcyjnych.
• Stacja wodociągowa w Łojewie oparta jest na dwóch studniach wierconych o łącznych
zasobach Q = lOOm3/ h Głębokość studni nr l - 85 m i nr 2 - 85m Wydajność ujęcia Q max
h = 100m3/h Q max d = 1300 m3/d i Q śr.d. = 1023 m3/d Z ujęcia tego woda dostarczana jest
do wsi: Łojewo, Sikorowo, Dulsk, Witowy, Karczyn, Pławinek, Łąkocin, Dziennice, Słoń-
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sko, Góra. Długość sieci wodociągowych wynosi 72.200 m. Stan techniczny sieci wodociągowych i przyłączy określa się jako dobry.
• Stacja wodociągowa we wsi Tupadły oparta jest na dwóch studniach wierconych o łącznych zasobach Q = 87m3/h. Wydajność ujęcia wody wynosi Q max h = 87 m3/h, Q śr. d =
572 m3/d, Q max d = 787 m3/d. Z ujęcia tego korzystają wsie: Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Żalinowo, Piotrkowice. Długość sieci wodociągowej
ogółem wynosi 9600m. Stan techniczny określa się jako dobry. Część przyłączy kwalifikuje
się do wymiany.
• Stacja wodociągowa wsi Strzemkowo oparta jest na trzech studniach.
Studnia nr l głębokości 86m i zasobach eksploatacyjnych Q=67 m3 /h.
Studnia nr 2 głębokości 80m i zasobach eksploatacyjnych Q=65 m3/h.
Studnia nr 3 głębokości 85m i zasobach eksploatacyjnych Q=72m3/h.
Wydajność ujęcia określa się na Q max h = 103 m3/d. Qśr.d = 666m 3/d.
Q max d =866m3/d Długość sieci wodociągowych wynosi 30.300 m. Stan techniczny sieci
określa się jako dobry. Ujęcie to obsługuje Hutę Szkła - IRENA i ogródki działkowe na terenie Inowrocławia.
• Stacja wodociągowa we wsi Popowice oparta jest na dwóch studniach:
Studnia nr l o zasobach eksploatacyjnych Q = 3.0 m3 /h
Studnia nr 2 o zasobach eksploatacyjnych Q = 30.0 m3/h
Wydajność ujęcia określa się na Q max h = 30 m3/ h. Z wodociągu tego korzystają wsie Popowice i Batkowo. Długość sieci wodociągowych wynosi 3.300 m. Stan techniczny sieci
określa się jako dobry.
• Stacja wodociągów we wsi Jaksice oparta jest na trzech studniach:
Studnia nr l o wydajności eksploatacyjnej Q = 26 m3/h
Studnia nr 2 o wydajności eksploatacyjnej Q = 65 m3/h
Studnia nr 3 o wydajności eksploatacyjnej Q = 65 m3/h Wydajność ujęcia określa się na Q max d =
65 m3/h. Q sr.d = 291m3/d.
Q max d = 436m3/d. Długość sieci wodociągowych wynosi 28.500 m. Stan techniczny wodociągu określa się jako dobry. Z wodociągu tego korzystają wsie: Jaksice, Jaksiczki, Borkowo, Turlejewo, Radłówek, Pławin.
• Stacja wodociągowa we wsi Cieślin oparta jest na dwóch studniach.
Studnia nr 4 o głębokości 93 m. i wydajności eksploatacyjnej Q = 55m3/h
Studnia nr 5 o głębokości 95 m. i wydajności eksploatacyjnej Q = 55m3/h.
Wydajność ujęcia określa się na Q max h = 54m3/h Qśr.d = 195m3/d
Q max d = 273m3/d. Długość sieci wodociągowych wynosi 15 700m. Stan techniczny urządzeń określa się jako dobry. Z wodociągu tego korzystają następujące wsie: Cieślin, Sławęcin, Sławęcinek, Kruśliwiec, Sójkowo. Wieś Marulewy i okolice zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wodociągu miejskiego dla miasta Inowrocław zlokalizowanego na terenie wsi
Trzaski. Długość sieci wodociągowych wynosi 4 800m. Stan techniczny określa się jako
dobry.
Wydajność ujęcia wody we wsi Dziennice określa się na Q = 60 m3/h. Ujęcie to zostało
przejęte od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Trzaskach. Łączna wydajność wszystkich ujęć w
gminie Inowrocław wynosi Q max h = 439 m3/h.
Długość sieci wodociągowej w chwili obecnej wynosi 164 400 m w dobrym stanie technicznym. Każde ujęcie wody w gminie ma pozwolenie wodnoprawne i ustaloną bezpośrednią strefę
ochrony sanitarnej.
Z przedłożonych materiałów wynika, że gmina zwodociągowana jest prawie w 100%, za wyjątkiem nielicznych osad o zabudowie rozproszonej, do których budowa sieci wodociągowych jest
ekonomicznie nieuzasadniona. Docelowo nie przewiduje się dalszej rozbudowy urządzeń wodociągowych za wyjątkiem bieżącej konserwacji i modernizacji tych urządzeń.
Użytkownikiem urządzeń wodociągowych na terenie gminy jest Gminny Zakład Komunalny.
Na terenie gminy Inowrocław zlokalizowane jest również ujęcie wody dla miasta Inowrocławia we wsi Trzaski wraz z magistralą przesyłową. Ujęcie wody we wsi Trzaski składa się z 19 tu
studni wierconych o głębokości od 31 m do 45 m. Wydajność ujęcia w kat. B określa się na Q max h
= 600 m3/h. Ujęcie to zabezpiecza ponad 50 % potrzeb miasta Inowrocławia. Użytkownikiem ujęcia
jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu. Pozostała cześć wody potrzebnej
miastu jest dostarczana rurociągiem Ø 800 z ujęcia w Nieszawce należącego do miasta Torunia (na
granicy powiatów zlokalizowana jest studzienka wodomierzowa. Umożliwia to ewidencję ilości wody

75

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

i podział kosztów między powiaty). Istnieje również możliwość wsparcia zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Lipiu w gm. Gniewkowo. Dla ujęcia we wsi Trzaski w 1971r. ustanowione zostały strefy
ochrony bezpośredniej i pośredniej przez Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza
P.W.R.N. w Bydgoszczy. Wprowadzając na tym terenie zakazy i ograniczenia, między innymi w
strefie bezpośredniej zabronione jest wszelkie budownictwo niezwiązane z ujęciem, zamieszkiwanie jakichkolwiek osób, wprowadzenie osób i pojazdów, rolnicze i ogrodnicze wykorzystanie terenu, gromadzenie materiałów lub sprzętu, wprowadzenie do gruntu ścieków, używanie chemicznych środków ochrony roślin, nawożenie gleb. W strefie ochrony pośredniej o pow. ok. 80 ha zabrania się: wprowadzenia ścieków do gruntu, rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu przy
użyciu nawozów naturalnych i sztucznych, wypasanie zwierząt, wykorzystanie budowli i prowadzenie robót ziemnych niezwiązanych z eksploatacją ujęcia, zwożenie śmieci, urządzanie wysypisk i cmentarzy oraz grzebanie zwierząt, zamieszkiwanie ludzi i nowego zasiedlania.
Aktualnie Starosta Inowrocławski wydał nowe decyzję przyzwolenia wodno-prawnego nr
OSR- 6223 - I/2/2000 z dnia 27.04.2000 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Inowrocław dla ujęcia wody w Trzaskach gm. Inowrocław na pobór wód podziemnych w ilościach
Q max h = 540 m3/h Q max d = 12.960 m/d.
Gmina Inowrocław posiada pełne pokrycie infrastruktury technicznej dla wszystkich jednostek osadniczych za wyjątkiem nielicznych osad w zabudowie rozproszonej. Gmina zaopatrzona
jest w wodę z ujęć wody w miejscowościach Łojewo, Tupadły, Popowice, Jaksice, Cieślin i
Strzemkowo. Przejęte po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Trzaskach ujęcie wody we
wsi Dziennice zostało ostatnio zmodernizowane.
Przedstawione niżej dane przytoczono ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość.
Litologia i surowce naturalne.
Podobnie jak rzeźba terenu, tak i przypowierzchniowa budowa obszaru gminy związana
jest z obecnością lodowca. Poszczególnym jednostkom morfogenetycznym odpowiada określony
materiał skalny. I tak wysoczyznę morenową buduje glina zwałowa o miąższości od 3 do 15 m,
równinę sandrową piaski drobnoziarniste pylaste i mufla natomiast rynny dolin rzecznych i jezior
wypełnione są piaskami i żwirami oraz materiałem organicznym, który stanowią w większości torfy.
W dolinie Noteci na odcinku Rybitwy - Wojdal odbywa się na wielką skalę eksploatacja kruszywa naturalnego. Przedmiotem wydobycia są tu piaski grubo, średnio i różnoziarniste oraz i
piaski ze żwirami.
Wody podziemne
Znaczną część obszaru gminy zajmują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Są to:
zbiornik morenowy Inowrocław - Dąbrowa (Nr 142) w utworach czwartorzędowych o wysokim reżimie ochronnym oraz Subzbiornik (Tr) Inowrocław - Gniezno (Nr 143) w utworach trzeciorzędowych. W części wschodniej granice tych zbiorników nakładają się na siebie, Wśród utworów
czwartorzędowych wyróżnić można dwa rodzaje zbiorników wody podziemnej. Są to: zbiornik dolinny i zbiornik wysoczyzny morenowej. Pierwszy z nich związany jest z doliną Noteci. Utwory wodonośne mają tu miąższość średnio od kilku do kilkunastu metrów, zwierciadło wody jest na ogół
swobodne i utrzymuje się głównie w piaskach rzecznych. Występuje przeważnie na głębokości od
O do 5 m. Najpłycej, bo do l m zalega pierwszy poziom wód gruntowych na najniższym tarasie zalewowym.
Zbiornik wysoczyzny morenowej charakteryzuje się występowaniem kilku poziomów wodononośnych w piaskach, wśród glin morenowych. Miąższość utworów wodonośnych jest zróżnicowana. Zwierciadło wody kształtuje się średnio na głębokości kilkunastu metrów. Trzeciorzędowy
poziom wód podziemnych odpowiada poziomowi miocenu. Wodonośne utwory miocenu zalegają
głównie pod bezwodnymi w zasadzie osadami pliocenu, które tworzą iły pstre. Miąższość iłów
wynosi średnio 10 - 30 m, miąższość utworów miocenu natomiast średnio 30 - 60 m. Warstwy
wodonośne składają się przeważnie z piasków drobnoziarnistych i pylastych, zalegających między iłami i mułkami. Miąższość warstw wodonośnych wynosi 5 -10 m. Zwierciadło wody występuje
pod ciśnieniem.
W części wschodniej gminy i zwłaszcza w rejonie miejscowości Wielowieś i Kościelec,
stwierdza się obecność w utworach czwartorzędowych zmineralizowanych wód pochodzących z
podłoża czwartorzędu. Występowanie wód mineralnych na omawianym terenie związane jest ze
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stwierdzonym lub przypuszczalnym oddziaływaniem wysadów solnych Wału Kujawskopomorskiego na zasolenie czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego.
Miasto i gmina Kruszwica
Na terenie gminy Kruszwica obecnie występuje jedna Kopalnia Kruszywa Naturalnego, z
której eksploatuje się surowce ze złoża „WRÓBLE III”. W roku 2001 wydobyto 8 tys ton kruszywa.
Zaopatrzenie w wodę
Źródłem wody dla miasta Kruszwica są ujęcia na terenie miasta, zlokalizowane przy ul.
Goplańskiej 2, w łącznej ilości: Qmaxh = 300 m3/h, Qmaxd = 3000 m3/d, Qśrd = 2700 m3/d w
okresie letnim i 2400 m3/d w pozostałym okresie. Pobór wód podziemnych odbywa się z czterech
studni:
Studnia nr 9a o głębokości 37,5 m z utworów czwartorzędowych o wydajności eksploatacyjnej 29,6 m3/h,
Studnia nr 8b o głębokości 101 m z utworów kredowych o wydajności eksploatacyjnej 150
m3/h,
Studnia nr 10b o głębokości 106 m z utworów kredowych o wydajności eksploatacyjnej 150
m3/h,
Studnia nr 11a o głębokości 101 m z utworów kredowych o wydajności eksploatacyjnej 114
m3/h,
Na terenie gminy woda pobierana jest również z ujęć lokalnych. Dla potrzeb mieszkańców
wsi Piecki, Bachorce, Piaski, Wróble, Brudzki, Tarnowo i Grodztwo w ilości łącznej: Qmaxh = 36
m3/h, Qśrd = 414 m3/d, Qmaxd = 828 m3/d; woda pobierana jest z dwóch studni we wsi Piecki:
Studnia nr 1 o głębokości 48,5 m z utworów czwartorzędowych o wydajności eksploatacyjnej 96 m3/h,
Studnia nr 2 o głębokości 150 m z utworów kredowych o wydajności eksploatacyjnej 80
m3/h.
Pobór wód podziemnych na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców i usługowo – produkcyjne zakładów pracy w m. Racice, Cykowo, Giżewo, Rzepowo, Słabęcin, Sukowy, Bemowo,
Lachmirowice i Chrosno w łącznej ilości Qmaxd = 661 m3/d, Qśrd = 288 m3/d, Qr = 104936 m3/r;
odbywa się z dwóch studni w m. Racice:
Studnia nr 1 o głębokości 38,5 m z utworów czwartorzędowych o wydajności 90 m3/h,
Studnia nr 2 o głębokości 38 m z utworów czwartorzędowych wydajności 90 m3/h.
Pobór wód podziemnych na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców i usługowo – produkcyjne zakładów pracy w m. Chełmce, Cełmiczki, Morgi, Kobylnica i Zaborowo w ilości Qmaxd
= 497 m3/d, Qśrd =216 m3/d, Qr =78824 m3/r, odbywa się z dwóch studni ujmujących wodę z kredowego piętra wodonośnego tj:
Studnia nr 1 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 40 m3/h,
3
Studnia nr 2 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 40 m /h.
Pobór wód podziemnych na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców i usługowo – pro3
dukcyjne zakładów pracy w m. Sokolniki, Kraszyce, Janikowo i Książ w ilości Qmaxd = 139 m /d,
3
3
Qśrd = 61 m /d, Qr = 22086 m /r odbywa się z dwóch studni ujmujących wodę z z kredowego piętra wodonośnego w m. Sokolniki tj:
3
Studnia nr 1 o głębokości 50 m i wydajności eksploatacyjnej 24 m /h,
Studnia nr 2 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 46 m3/h.
Pobór wód podziemnych na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców i usługowo – produkcyjne zakładów pracy w m. Sławsk Wielki, Bożejewice i Żerniki w ilości Qmaxd= 422 m3/d,
Qśrd = 183 m3/d, Qr = 66940 m3/r odbywa się z dwóch studni wierconych, ujmujących wodę z
trzeciorzędowego piętra wodonośnego, tj:
Studnia nr 1 o głębokości 106,5 m i wydajności 34 m3/h,
3
Studnia nr 2 o głębokości 119 m i wydajności 50 m /h.
Gmina Janikowo
Na terenie gminy nie występuja czynne kopalnie piasku, żwiru i torfu. W miejscowości Góry
znajduje się wyrobisko po piasku, które jest w trakcie rekultywacji.
Zaopatrzenie w wodę
Teren gminy Janikowo do roku 2003 zaopatrywany był z trzech wodociągów grupowych
wiejskich (Wierzejewice, Kołodziejewo, Ludzisko) i jednego wodociągu miejskiego w Janikowie.
Woda była ujmowana w ramach opisanych wyżej wodociągów z 4 ujęć składających się łącznie z
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11 studni głębinowych. Sieć wodociągowa w części gminy po stronie zachodniej jeziora Pakoskiego stanowiła pierścień zasilany z dwóch wodociągów wiejskich.
W ramach realizowanego w 2003 r. zadania budowy sieci wodociągowej Wierzejewice Janikowo oraz sieci wodociągowej Sielec - Kołuda Wielka - Ludzisko z modernizacją stacji wodociągowej w Wierzejewicach wykonano:
• sieć wodociągową Janikowo - Wierzejewice z rur PE o średnicy 225 mm i dł. 4085 m, z
rur PE o średnicy 250 mm i dł. 789 m (przewiert pod dnem j. Pakoskiego)
• sieć wodociągową Sielec - Kołuda Wielka - Ludzisko z rur PCV o średnicy 160 mm i dł.
4005 m,
• modernizację stacji wodociągowej w Wierzejewicach - wymianę instalacji i urządzeń
technologicznych z zagospodarowaniem studni nr 4.
Realizacja zadania spowodowała dostawę dobrej jakościowo wody z ujęcia wody w Wierzejewicach dla wszystkich odbiorców gminy Janikowo, wyłączenie z eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania wody w Janikowie i Ludzisku zagrożonych postępującym zasoleniem wód podziemnych oraz wyłączenie z eksploatacji stacji wodociągowej w Kołodziejewie z przeznaczeniem
jako rezerwowe źródło wody. Dzięki temu uzyskano również znaczące zmniejszenie ilości wód
popłucznych z regeneracji filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody oraz dwukrotne zmniejszenie ilości osadów.
Ujęcie w Wierzejewicach składa się z czterech studni i stacji uzdatniania wody. Dwie studnie czwartorzędowych o głębokości 42 i 43,5 m posiadają zatwierdzone zasoby - 77 m3/h, dwie
studnie trzeciorzędowe o głębokości 124 i 120,5 m (studnia nr 3 nie podłączona) posiadają zatwierdzone zasoby w ilości 150 m3/h. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno - prawnym pobór
wody przedstawia się następująco: Q max/d - 1410 m3/d, Q śr/d - 304 m3/d, Q max/h - 69 m3/h. Rzeczywisty pobór wody wynosi 1200 m3/ d.
Technologia uzdatniania wody: odżelazianie (napowietrzanie i filtracja na złożu z piasku
kwarcowego).
Rezerwowe ujęcie wody w Kołodziejewie składa się z dwóch studni czwartorzędowych o głębokości 51,52 m i zatwierdzonych zasobach w ilości 52 m3. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno - prawnym - Qmax/d - 720 m3/d, Qśr/d – 304 m3/d, Qmax/h - 30 m3/h.
Technologia uzdatniania wody: odżelazianie (napowietrzanie i filtracja na złożu kwarcowym).
Gmina Pakość
Zaopatrzenie w wodę
Źródłem wody pitnej dla miasta i gminy Pakość są ujęcia na terenie miasta, zlokalizowane
przy ul. Jankowskiej i Inowrocławskiej oraz ujęcia na terenie gminy. Woda dostarczana jest do
odbiorców układem sieci wodociągu miejskiego o średnicach Ø 250 - 100 mm a także układem
wodociągów grupowych, wiejskich, zakładowych i ujęć indywidualnych zlokalizowanych na poszczególnych działkach). Miasto zwodociągowane jest w 95 %, gmina w 94,6 %. Łączna wydajność ujęć wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w mieście i gminie wynosi 540 m3/godz.
W układzie miasta i gminy woda dostarczana jest z ujęć zlokalizowanych w mieście oraz
we wsi Kościelec.
Wydajność poszczególnych ujęć przedstawia się następująco:
• Pakość - ul. Jankowska - wydajność studni:
I - 14,3 m3/godz,
3
II - 125,0 m /godz,
IV - 97,0 m3/godz; pobór wody z utworów o głębokości - 62,0 - 57,5 metra, z utworów
czwartorzędowych;
• Pakość - ulica Inowrocławska - wydajność studni:
3
II a - 65 m /godz,
3
IV - 60 m /godz; pobór wody z utworów o głębokości 112,0 - 115,0 metrów, z utworów
czwartorzędowych;
• Kościelec - wydajność studni:
I - 91,0 m3/godz,
II - 52 m3/godz; pobór wody z utworów o głębokości 102,0 -103,0 metrów, z utworów
trzeciorzędowych;
Na terenie miasta i gminy woda ujmowana jest również z ujęć lokalnych:
• Wojdal - ujęcie Zakładu Eksploatacji Kruszywa o wydajności 20,0 m3/godz;
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•
•
•

Ludkowo - ujęcie RSP o wydajności 21,0 i 15,0 m3/godz;
Dziarnowo - ujecie o wydajności 36,0 i 36,0 m3/godz;
Pakość - ujęcie Przetwórni Owocowo - Warzywnej o wydajności 21,0 i 15,0 m3/godz;
Ujęcia wody - miejskie przy ulicy Jankowskiej i Inowrocławskiej oraz ujęcie gminne w Ludkowie mają opracowaną dokumentację hydrogeologiczną dotyczącą określenia stref ochrony
pośredniej ujęć. Na podstawie w/w dokumentacji decyzją wojewody powstała konieczność wyznaczenia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody przy ulicy Jankowskiej. Dla ujęć - w mieście przy
ulicy Inowrocławskiej i w Ludkowie na terenie gminy odstąpiono od obowiązku wyznaczenia stref
ochrony pośredniej. Woda rozprowadzana jest sieciami wodociągowymi w układzie pierścieniowo
- rozgałęźnym.
Zużycie wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w gospodarstwach domowych systematycznie się zmieniała. W roku 1990 zużycie wody wynosiło 27,1 m3/1 mieszkańca w mieście
a w gminie 8,2 m3/1 mieszkańca. W roku 1992 zużycie wody w mieście wzrosło do 29,0 m3/1
mieszkańca w gminie w 1992 r. wzrosło do 43,1 m3/1 mieszkańca. W roku 1994 zużycie wody w
mieście wzrosło do 26,3 m3/1 mieszkańca w gminie zużycie wody wyniosło w 1994 r. 56,2 m3/1
mieszkańca. W roku 1996 zużycie wody w mieście spadło do 10,9 m3/1 mieszkańca a w gminie
do 42, l m3/1 mieszkańca.
Długość sieci wodociągowej wynosiła w roku 1998 łącznie 89,4 km, w tym 8,9 km w mieście a 80,5 km w gminie. Łącznie w 1998 r. w mieście i gminie było 1971 przyłączy wodociągowych
Procent zwodociągowania miasta i wsi oraz ilość przyłączy do wodociągu na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat w mieście i gminie zwiększył się dwukrotnie, przy czym najszybszy rozwój
notowany był na początku lat 90-tych, obecnie dąży się do osiągnięcia stuprocentowego poziomu
zwodociągowania miasta i gminy.
Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ustanawiania stref ochronnych ujęć wody zapisane są w art. 51 do 61 ustawy Prawo Wodne. Opracowania takiego wymaga ujęcie wody w Kościelcu a także eksploatowane lokalne ujęcia wody.
Zagrożenie wód podziemnych zanieczyszczeniem
Wody podziemne w granicach opracowania są w różnym stopniu zmienione antropogenicznie. Decydujący wpływ na ich stan ma oddziaływanie 3 zakładów zlokalizowanych na terenie
sąsiednich gmin, do których należą Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda" S.A. w Janikowie
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda - Mątwy" w Inowrocławiu i Kombinat Cementowo Wapienniczy LAFARGE - KUJAWY S.A. w Bielawach, a także składowisko odpadów komunalnych
dla Pakości i Janikowa w miejscowości Giebnia, położone na terenie gminy Pakość.
Największe zanieczyszczenie wód podziemnych koncentruje się w pobliżu stawów odpadowych „Janikosody”.
Na podstawie badań prowadzonych od 1970 r. stwierdzono, iż migracja zanieczyszczeń w
wodach podziemnych odbywa się w kierunku dominującego przepływu tych wód, czyli w przypadku gminy Pakości i gmin sąsiednich w kierunku północno-zachodnim i zachodnim. Z analiz wia3
domo, że najwyższe zasolenie wód podziemnych, o wartości około 80 g/dm , przy równocześnie
największej miąższości warstwy wodonośnej, występuje w dolinie Noteci. Dolina ta stanowi, bowiem jeden z elementów naturalnego drenażu wód podziemnych spod składowiska odpadów.
Aby więc ograniczyć migrację zasolenia w stronę ujęcia wody w Pakości, uruchomiono w 1996
ujęcie barierowe, zlokalizowane w Giebni nad Kanałem Noteckim. W celu ochrony wód podziemnych ustalono dla ujęcia wody z wodociągów komunalnych strefę ochrony pośredniej.
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych.
Wody powierzchniowe na terenie gminy charakteryzują się bardzo niską jakością. Rzeka
Noteć, Kanał Notecki i Kanał Smyrnia nie odpowiadają żadnej klasie czystości. O pozaklasowym
charakterze wód rzeki Noteci decyduje skażenie bakteriologiczne oraz stężenie substancji biogennych. Istotny wpływ na zmianę parametrów jakościowych Noteci wywiera zbiornik Pakoski,
który jest odbiornikiem wód pochłodniczych z Janikowskich Zakładów Sodowych. Rzeka wzbogaca w nim swoje wody w materię organiczną, wzrasta także jej zasolenie. Poza tym wpływ na degradację rzeki wywierają min. ścieki z Zakładów Sodowych w Inowrocławiu, migracja chlorków z
nieuszczelnionych ziemnych zbiorników szlamów, ścieki z zakładów przetwórstwa owocowowarzywnego w Pakości, ścieki komunalne i deszczowe z Inowrocławia, Janikowa i Pakości, spływ
powierzchniowy z nawożonych pól i inne.
Badania wykonane w 1998 r. wykazały znaczną poprawę stanu czystości wód Kanału
Smyrnia, co ma związek z uruchomieniem oczyszczani ścieków dla Inowrocławia. Do tej pory,
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bowiem Kanał był odbiornikiem wszystkich nieoczyszczonych ścieków z tego miasta. Mimo to
nadal wody kanału wykazują ponadnormatywne wartości potasu, azotu azotanowego, związków
fosforu i substancji rozpuszczonych.
Problemy wynikające z uwarunkowań zewnętrznych.
Nadpoziomowe stawy osadowe Janikowskich Zakładów Sodowych stanowią poważne zagrożenie ekologiczne dla wód Zbiornika Pakoskiego i wód podziemnych, są także przyczyną degradacji powierzchni ziemi na obszarze ich występowania (rejon Giebni).
Dopływ ścieków przemysłowych z Inowrocławskich Zakładów Chemicznych i „Janikosody"
przyczynia się do znacznego przekroczenia wartości normatywnych wód Noteci pod względem fizykochemicznym.
Bliskie sąsiedztwo dużych zakładów przemysłowych (takich jak KCW Lafarge - Kujawy
S.A., w Bielawach od strony zachodniej, Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda" od południa i
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda - Mątwy" S.A. od wschodu), będących największymi
emitentami zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w województwie, w istotny sposób oddziaływuje
na stan atmosfery w gminie.
Działalność eksploatacyjna kopalni wapieni w Piechcinie powoduje powiększanie się zasięgu leja depresyjnego wód podziemnych na obszar gminy Pakość.
Problemy wynikające z uwarunkowań wewnętrznych.
Istotnym problemem jest racjonalne zagospodarowanie w przyszłości ogromnych terenów
powyrobiskowych, jakie już istnieją i będą powstawać nadal, w wyniku zmieniających się w czasie
frontów roboczych, w licznych żwirowniach położonych na odcinku Ludkowo - Wojdal. W szeregu
wyrobiskach występuje woda. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, więc przeznaczenie znacznej
powierzchni obszaru na potrzeby rekreacji, szczególnie w oparciu o sztuczne zbiorniki wodne.
Silne zanieczyszczenie wód na obszarze gminy pomniejsza w dużym stopniu wartość przyrodniczą korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym (wg. ECONET-u), jaki tworzy dolina Noteci z ciągiem jezior rynnowych: Jez. Pakoskim i Jez. Mielno.
Gmina Złotniki Kujawskie
Jedynym opracowaniem tematycznie związanym z przedmiotowymi zagadnieniami, otrzymanym z Urzędu Gminy, jest Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Złotniki Kujawskie, Bydgoszcz 2000r. Opracowanie to nie zawiera danych, które byłyby istotne dla potrzeb niniejszego Programu w omawianym zakresie.
Gmina Gniewkowo
Niżej przedstawione dane przytoczono ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Gniewkowo, 2002r.
Wody powierzchniowe i podziemne.
Niemalże cały obszar gminy położony jest w dorzeczu Wisły, jedynie skrajnie pd.-zach.
część należy już do dorzecza Odry. Właśnie przez skrajnie pd.-zach. fragment gminy przebiega
orograficzny dział wody I rzędu Wisła - Odra, który oddziela od siebie dorzecza tych rzek. Badany
teren odwadniany jest przez szereg cieków i rowów.
W części południowej gminy znajduje się obszar alimentacyjny (źródliskowy), gdzie swój
początek bierze m.in. Kanał Parchański. Uzupełnieniem systemu hydrograficznego gminy są obszary podmokłe wraz z oczkami wodnymi i dwa większe jeziora w części północnej: jezioro Nowe
i Stare.
Zachodnią część gminy zajmują 2 zasobne Główne Zbiorniki Wód Podziemnych i Zbiornik
nr 138 „Pradolina Toruń - Eberswalde" w utworach czwartorzędowych, wymagający najwyższej
ochrony (ONO), o średniej głębokości ujęcia 30 m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 400 tyś. m 3/dobę i zbiornik nr 143 o nazwie „Subzbiornik Inowrocław-Gniezno" w utworach trzeciorzędowych, gdzie średnia głębokość ujęcia wynosi 120 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 96 tyś. m 3/dobę. Z uwagi na obecność dwóch odmiennych jednostek fizycznogeograficznych obszar gminy można podzielić na 2 strefy o odrębnych reżimach wód gruntowych:
• strefa doliny rzecznej ze swobodnym i ciągłym zwierciadłem wód gruntowych, utrzymujących się głownie w piaskach rzecznych (pierwszy poziom wód gruntowych występuje
na głębokości do 5 m);
• strefa wysoczyzny morenowej o nieregularnym zaleganiu l-go zwierciadła wód gruntowych w przewarstwieniach piaszczysto-żwirowych. Na podstawie wykonanych w granicach opracowania otworów badawczych i studziennych, stwierdzono występowanie
obok wód podziemnych trzecio- i czwartorzędowych także wód w utworach jurajskich.
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Czwartorzędowy dolinny zbiornik wód podziemnych narażony jest pod względem bakteriologicznym na łatwe zanieczyszczenie z zewnątrz, natomiast zbiornik wód podziemnych związany
z wysoczyzną morenową nie budzi większych zastrzeżeń. Wody w utworach trzeciorzędowych z
kolei zawierają lokalnie nadmierne ilości chlorków (do 608 mg/l w Więcławicach). W kilku miejscach na terenie gminy stwierdzono występowanie wód mineralnych (m.in. w okolicach Szadłowic, pomiędzy Gąskami i Murzynnem. Związane jest to ze strukturą antyklinalną Wału KujawskoPomorskiego, którą przebiega w tym rejonie, a konkretnie z oddziaływaniem wysadów solnych na
zasobie czwarto- i trzeciorzędowego piętra wodonośnego.
Na terenie gminy prowadzony jest regionalny monitoring jakości wód podziemnych. Punkt
obserwacyjny monitoringu znajduje się w Gniewkowie. Z badań wynika, iż wody podziemne w tym
rejonie posiadają III klasę czystości, czyli są to wody o niskiej jakości.
Gmina Rojewo
Na terenie gminy znajdują się dwa Zbiorniki Wód Podziemnych:
• Główny zbiornik Wód Podziemnych nr 138 – „Pradolina Toruń – Eberswalde”;
• Subzbiornik Inowrocław – Gniezno nr 143.
Zbiornik nr 138 objęty jest obszarem najwyższej ochrony i obejmuje swoim zasięgiem środkową część gminy; ujmuje wody czwartorzędowe, średnia głębokość ujęcia wynosi 30 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne 400 tys. m3/d.
Zbiornik nr 143 obejmuje przygraniczny południowy obszar gminy, ujmuje wody trzeciorzędowe, średnia głębokość ujęcia wynosi 120 m, a jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 95
tys. m 3/d. Zbiornik ten ma charakter porowaty, średnia głębokość ujęć trzeciorzędowych w jego
obrębie wynosi 65 m. Zwierciadło wody posiada swobodny charakter. Woda występuje w obrębie
piasków średnio i gruboziarnistych o barwie jasno szarej. W spągu warstwy wodonośnej udokumentowano zwarte mułki o barwie jasnoniebieskiej i zielonkawo-szarej (trzeciorzęd).
Z uwagi na niewielką głębokość występowania czwartorządowego poziomu wodonośnego
wody tego poziomu są eksploatowane w studniach kopanych. Poziom ten z uwagi na całkowity
brak izolacji od powierzchni terenu, występujący w znacznym obszarze narażony jest na możliwość infiltracji do jego wód zanieczyszczeń z powierzchni terenu z opadami atmosferycznymi lub
z cieków powierzchniowych.
Gmina Dąbrowa Biskupia
Litologia i zaopatrzenie w wodę
Niżej przytoczone dane pochodzą z Programu gospodarki wodnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia, Bydgoszcz 2002r.
Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
Mieszkańcy 25 wsi korzystają z wodociągu. Woda dla celów socjalno-bytowych i gospodarczych ujmowana jest i uzdatniana na urządzeniach w czterech stacjach:
• ujęcie wodociągowe w Parchaniu, zaopatrujące wsie: Parchanie, Parchanki w gminie
Dąbrowa Biskupia, Gąski, Lipionka i Szpital w gminie Gniewkowo. Z ujęcia tego korzystała również gmina Inowrocław (Marcinkowo, Słońsk, Balin, Jacewo, Turzyny),
• ujęcie wodociągowe w Dąbrowie Biskupiej, zaopatrujące wsie: Dąbrowa Biskupia,
Przybysław, Chróstowo, Walentynowo, Chlewiska, Nowy Dwór,
• ujecie wodociągowe w Wonorzu, zaopatrujące wsie: Wonorze, Modliborzyce, Brudnia,
Stanomin, Ośnieszczewko, Ośnieszczewo, Zagajewiczki, Żyrosławice gmina Gniewkowo
oraz RSP i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Ośnieszczewku,
• ujecie wodociągowe w Radojewicach, zaopatrujące wsie: Radojewice, Pieczyska, Zakład Rolny Pieczyska, Pieranie, Sobiesiernie, Zakład Rolny Sobiesiernie oraz m. Dziewa.
W części południowej gminy znajdują się także dwie stacje uzdatniania wody położone w
miejscowościach Dziewa i Głojkowo. Obie stacje są obecnie wyłączone z eksploatacji. Stan techniczny przedstawiono na załącznikach fotograficznych pokazanych na mapie 1:50 000, stanowiącej integralną część niniejszego opracowania.
W gminie Dąbrowa Biskupia znajdują się wysypisko odpadów oraz oczyszczalnia ścieków.
Większość mieszkańców odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych, skąd wywożone są
do oczyszczalni. Dotychczasowe oczyszczalnie zlokalizowane w miejscowościach:
• Sobiesiernie,
• Bąkowo,
• Radojewice,
• Modliborzyce,
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zostały zlikwidowane. Wyjątkiem jest eksploatowana oczyszczalnia ścieków w Parchaniu,
na którą kierowane są i oczyszczane ścieki z Domu Pomocy Społecznej.
W ostatnich latach realizowany jest program budowy sieci kanalizacji sanitarnej mający na
celu skanalizowanie całej gminy i odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni. Układ istniejącej sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco:
Do oczyszczalni dopływają ścieki systemem kanalizacji ciśnieniowej z miejscowości Dąbrowa Biskupia, oraz z części północnej - Stanomin, Ośniszczewko i Wola Stanomińska, a także
z części południowej - Przybysław, Bąkowo, Pieranie, Sobiesiernie.
Ścieki odprowadzane z Dąbrowy Biskupiej oraz z części południowej gminy, sprowadzane
są do przepompowni centralnej PC, skąd przetłaczane są na oczyszczalnię.
Magistralne sieci wodociągowe. Koncepcja rozbudowy wodociągowej na terenie gminy.
Teren gminy został w sposób naturalny podzielony obszarem zalesionym i Kanałem Parchańskim na część północną i południową. W części środkowe obszaru gminy - wschodniej, leży
wieś Dąbrowa Biskupia. Układ sieci wodociągowej obszaru północnego i południowego gminy jest
symetryczny i łączy się wodociągiem w 110 w rejonie wsi Dąbrowa Biskupia.
W układach obszaru północnego i południowego gminy zlokalizowane są miejscowości o
stosunkowo gęstej zabudowie.
Sieci magistralne
Sieć magistralna obejmująca część północną przebiegającą następującą trasą:
PARCHANIE - MODLIBORZYCE - rozdzielenie sieci na trasy: WONORZE, OŚNISZCZEWKO, STANOMIN, oraz - BRUDNIA - STANOMIN - DĄBROWA BISKUPIA.
Sieć magistralna obejmująca część południową przebiega następującą trasą:
RADOJEWICE - SOBIESIERNIE - PIERANIE - BĄKOWO - PRZYBYSŁAW - DĄBROWA
BISKUPIA.
Sieć magistralna obejmująca miejscowość Dąbrowa Biskupia przebiega następującą trasą:
„DĄBROWA BISKUPIA „WSCHÓD - ZACHÓD"
Obecnie istniejąca promienista sieć zaopatrzenia w wodę jest zarówno z punktu widzenia
hydraulicznego jak i pewności zaopatrzenia w wodę odbiorców bardzo niekorzystna gdyż:
• spadki hydrauliczne na sieci magistralnej nie połączonej wzajemnie powoduje wystąpienie dużych różnic ciśnień w poszczególnych punktach,
• przewody magistralne takiej sieci wymagają dużych średnic ze względu na ciśnienia i
starty,
• w razie awarii na przewodzie magistralnym duży obszar i duża ilość mieszkańców pozbawiona jest wody.
Proponowany układ rozbudowy ujęć wody i sieci magistralnej.
Docelowo założono istnienie trzech ujęć wody:
• Parchanie,
• Dąbrowa Biskupia (modernizacja + budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 100
m3),
• Wonorze (modernizacja + budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 50 m3),
• Radojewice-budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3 z pompownią wody wykorzystując istniejący budynek SUW.
Sieć wodociągową należy rozbudować w celu realizacji pierścieniowego (obwodowego)
układu zasilania miejscowości. Układ ten posiada następujące zalety:
• zapewnia niezakłóconą ciągłą dostawę wody w sytuacjach awarii sieci dosyłowej,
• wzajemne powiązanie przewodów magistralnych i rozdzielczych stwarza bardzo dobre
warunki przepływu wody i wyrównania ciśnienia,
• oszczędne i ekonomiczne gospodarowanie średnicami rurociągów, a tym samym obniżenie kosztów budowy i eksploatacji sieci.
Charakterystyka warunków geologicznych i hydrogeologicznych na terenie gminy.
Położenie geograficzne, morfologia.
Gmina Dąbrowa Biskupia położona jest we wschodniej części powiatu inowrocławskiego.
Od strony północnej graniczy z Gminą Gniewkowo, od zachodu z Inowrocławiem, od południa z
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Kruszwicą. Gminy przylegające od strony wschodniej należą do powiatu aleksandrowskiego, a są
to: Ząkrzewo, Koneck, Aleksandrów Kujawski.
W podziale Polski na jednostki fizycznogeograficzne według prof. Jerzego Kondrackiego
(„Geografia Regionalna Polski" Wyd. PWN-Warszawa 1998 r.) Gmina położona jest na obszarze
Równiny Inowrocławskiej (315,55) stanowiącej subregion Pojezierza Wielkopolsko -Kujawskiego
(315,5). Teren ten stanowi płaską wysoczyznę morenową położoną na północ od Pojezierza Kujawskiego, na południe od Kotliny Toruńskiej i wschód od Pojezierza Gnieźnieńskiego. Granicę
pomiędzy wymienionymi jednostkami stanowi dolina Noteci od wypływu z Gopła, po Łabiszyn. W
południowej części równinę przecina ze wschodu na zachód Dolina Bachorze, z przekształconym
w kanał dawnym ciekiem naturalnym. Szerokość jej i strome stoki wymownie świadczą, że stanowiła szlak intensywnego odpływu wód fluwioglacjalnych.
Małe nachylenie powierzchni terenu i słaby drenaż naturalny, spowodowały powstanie gleb
bagiennych z kilkudziesięciocentymetrową miąższością poziomu próchniczego o czarnym zabarwieniu. Żyzność gleb zbliżonych właściwościami do czarnoziemów stepowych sprawia, że jest to
region typowo rolniczy.
Ponieważ rejon ten znajduje się w cieniu opadowym wzniesień pojeziernych na NW i W,
ma najniższy w Polsce średni opad roczny, około 500 mm, dlatego mimo dobrych gleb stanowi to
czynnik bardzo niekorzystny.
Na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, w centralnej jej części, występuje płat piasków akumulacji fluwialnej gdzie utworzono dwa rezerwaty:
• „REJNA" (5,8 ha)obejmujący bór sosnowy z wiśnią karłowatą,
• „BALCZEWO" (24,4 ha) - miejsce lęgowe i żerowisko ptaków wodnych i bagiennych.
Osią terenu gminy Dąbrowa Biskupia jest Kanał Parchański, którego wody odprowadzane
są w kierunku wschodnim do rzeki Tążyny- dopływ Wisły.
Część terenu odwadniana jest przez cieki płynące w kierunku południowym, do Kanału Bachorza Duża i Bachorza Mała - zlewnia Noteci.
Rzędne wysokościowe w obrębie Równiny Inowrocławskiej mieszczą się w granicach 80 100 m, w obrębie Gminy Dąbrowa Biskupia są podobne.
Dość monotonną rzeźbę terenu urozmaicają liczne rowy naturalne i sztuczne, z przewagą
tych ostatnich oraz drobne oczka wytopiskowe, w większości zarastające. Jedna z takich form wytopiskowych, jednocześnie największa na terenie Gminy znajduje się koło miejscowości Sobiesiernie.
Hydrografia.
Sieć hydrograficzna w Gminie Dąbrowa Biskupia jest dobrze rozwinięta, duży udział mają
rowy melioracyjne. Największą taką budowlą jest Kanał Parchański z centralnej części Gminy zasilający zlewnię Wisły. Z południowych rejonów następuje odpływ do Kanału Bachorza Duża i Bachorza Mała w zlewni Noteci. Brak jest zbiorników wód powierzchniowych w postaci jezior; zarośnięte ich pozostałości w formie płytkich wytopisk po bryłach martwego lodu, stanowią obszary
zabagnione.
Zarys budowy geologicznej.
W podziale Polski na jednostki strukturalne według prof. Pożaryskiego, Gmina Dąbrowa Biskupia położona jest w centralnej części Antyklinorium Pomorskiego, stanowiącego, południową
część Antyklinorium Kujawsko-Pomorskiego.
W rejonie tym brak jest pełnego profilu utworów kredowych, występuje tylko kreda dolna
oraz osadów trzeciorzędowych-plioceńskich. Pozostałe ogniwa stratygraficzne są zachowane.
Czwartorzęd budują osady holocenu i plejstocenu. Pierwsze z nich to poziom próchniczy oraz
osady organiczne w postaci torfów, namułów i mad w rejonach zarastających oczek wytopiskowych oraz dolin rzecznych.
Osady plejstoceńskie stanowi kompleks osadów spoistych w postaci glin osiągających
miąższości 17-24,0 m maksymalnie do 35,0 m oraz piaski.
Poniżej warstwy glin występują osady piaszczyste; miąższość ich jest różna, od kilku do
kilkunastu metrów. Miąższość czwartorzędu wynosi około 60-80 m. Niewielki udział mają takie
osady jak mułki, iły.
Trzeciorzęd budują iły, węgle brunatne i piaski burowęglowe, pliocenu brak. Głębsze podłoże tworzą kolejno osady kredy dolnej, jury i triasu. Strop mezozoiku występuje na niewielkich głębokościach, lecz bardzo różnych; od około 90.0 do 130.0 m. Osady kredowe z osiowej partii Antykiinorium w różnym stopniu uległy zerodowaniu w czasie wypiętrzania się tej struktury. Wypiętrzaniu towarzyszyły procesy halokinetyczne, ich efektem są wysady solne; Kłodawa, Góra, Ino-
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wrocław. Grunty czwartorzędowe występujące na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, poza organicznymi w dolinach rzek i zarastającymi zbiornikami, charakteryzują się dobrymi parametrami
geotechnicznymi pozwalającymi na posadowienia bezpośrednie.
Warunki hydrogeologiczne.
Warunki hydrogeologiczne na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zostaną scharakteryzowane na podstawie danych z dokumentacji hydrogeologicznych otworów studziennych, pracujących
na ujęciach komunalnych na terenie Gminy.
Przedstawione zestawienie, w powiązaniu z profilami geologicznymi otworów studziennych
podanymi na oryginalnych kartach dokumentacyjnych, pozwala na sprecyzowanie następujących
wniosków dotyczących charakterystyki budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w
omawianej Gminie:
Pod warstwą utworów holoceńskich, wykształconych jako poziom próchniczy glebowy, mady lub seria organiczna na terenach bagiennych, występuje kompleks utworów spoistych, słabo
przepuszczalnych, w postaci glin o różnym stopniu spiaszczenia.
Warstwa ta ma charakter ciągły, a jej miąższość wynosi od 17,0 m w Radojewicach do 27,0
w Dąbrowie Biskupiej. W obrębie tej warstwy występują drobne przewarstwienia piaszczyste nieprzekraczające 2,0 m. Sporadycznie w stropie plejstocenu występują piaski, ich miąższość nie
przekracza 0,30 - 0,80 m.
Miąższość warstwy wodonośnej ujmowanej do eksploatacji na ujęciach wodociągowych
jest różna, generalnie rzędu kilkunastu metrów, do ponad dwudziestu (w Wonorzu nie została
przewiercona, w Parchaniu w otworze nr 3 poniżej 29,0 m występują nadal piaski, stąd można
zakładać, że dwie pierwsze studnie ujmują górną część wodonośną).
Parametry hydrogeologiczne plejstoceńskiej warstwy wodonośnej są korzystne, wydatki
jednostkowe (ilość uzyskanej wody na 1 m depresji) wahają się średnio od 4,46 - 9,6 m3/h/1mS,
wartość najwyższą uzyskano w studni nr 3 w Parchaniu, gdzie wyniosła 15,90 m3/h/1mS. Drugim
parametrem charakteryzującym warstwę wodonośną jest współczynnik filtracji, jego wartość zawarta jest w granicach 0,0001224-0,0004834 m/s.
Poza podwyższoną ilością związków żelaza w granicach 0,8 - 4,00 mg/dm3 Fe i manganu
0,08 do 0,30 mg/dm3 Mn, pozostałe parametry nie odbiegają od obowiązującej normy dla wód
pitnych i na potrzeby gospodarcze (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej - Dz.U.Nr 82/2000, poz.937).
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w gminie Dąbrowa Biskupia:
• Budowa sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym polegająca na:
§ Budowa sieci wodociągowej w160 relacji Parchanie - Radojewice,
§ Rozbudowa układu sieci w160 relacji PARCHANIE - MODLIBORZYCE - rozdzielenie sieci na trasy: WONORZE, OŚNISZCZEWKO, STANOMIN, oraz BRUDNIA - STANOMIN - DĄBROWA BISKUPIA,
§ Rozbudowa układu sieci w90 w układzie pierścieniowym relacji Chlewiska Mleczkowo,
§ Rozbudowa układu sieci w160 relacji RADOJEWICE - SOBIESIERNIE - PIERANIE - BĄKOWO - PRZYBYSŁAW - DĄBROWA BISKUPIA.
• Modernizacja ujęcia wody w m. Wonorze polegająca na:
§ Przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody (pełna automatyzacja procesu uzdatniania i regeneracji złoża filtracyjnego) oraz budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 50 m. Przeprowadzenie pompowania zespołowego i ustalenie zasobów dla całego ujęcia.
• Modernizacja ujęcia wody w m. Dąbrowa Biskupia polegająca na:
§ Przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody (pełna automatyzacja procesu uzdatniania i regeneracji złoża filtracyjnego) oraz budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3,
• Modernizacja ujęcia wody w m. Radojewice polegająca na:
§ likwidacja instalacji technologicznej, budowa pompowni i zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3,
• Modernizacja ujęcia wody w m. Parchanie polegająca na:
§ w miejsce pompowni ll° instalacja nowoczesnego zestawu hydroforowego
wysterowanego w funkcji ciśnienia wody w sieci (pozwoli to zaoszczędzić do
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50% zużywanej obecnie energii elektrycznej), instalacja zaworów odpowietrzających (pozwoli to zaoszczędzić do 30% ujmowanej wody zużywanej
obecnie na potrzeby własne stacji.
Realizacja powyższego układu zaopatrzenia w wodę pozwoli na:
• niezależne zasilenie w wodę większości miejscowości nawet w wypadku awarii sieci
magistralnej,
• modernizacja stacji uzdatniania i systemów pompowych pozwoli na równomierne rozłożenie i podział obszarów zasilania w wodę w następujący sposób:
§ Ujęcie wody Parchanie - zasilanie w wodę północnych regionów gminy oraz
zbiornika retencyjnego i pompowni w Radojewicach zasilających południową
część gminy,
§ Ujęcie wody Wonorze - zasilanie układu pierścieniowego Wonorze - Modliborzyce — Brudnia - Stanomin - Ośniszczewko oraz części sieci rejonu północnego gminy,
§ Ujecie wody Dąbrowa Biskupia - zasilanie w wodę Dąbrowy Biskupiej i okolic
wsi oraz części wschodniej gminy.
WNIOSKI KOŃCOWE
1. Programem rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu ujmowania, uzdatniania i
przesyłania wody przeznaczonej dla celów pitnych i potrzeb gospodarczych należy objąć
zarówno rozbudowę sieci magistralnych jak i ujęć wody. Wsie, w których zlokalizowano
gminne ujęcia wody i studnie publiczne winny być objęte przede wszystkim ochroną zasobów wody. Zadanie to winno stać się jednym z priorytetowych działań porządkowania
gospodarki wodno-ściekowej.
2. Istotnym czynnikiem jest zbieranie danych w zakresie ilości uzdatnianej wody oraz prowadzenia archiwizacji zużycia wody w celu racjonalnej eksploatacji rozwijającej się sieci
użytkowników. Ten cel musi zostać zrealizowany przez montaż przepływomierzy elektromagnetycznych z pełnym zakresem przechowywania danych w celu prowadzenia odczytów i ich archiwizacji.
3. Czynności rejestracyjne muszą być czynnikiem do wprowadzenia gminnej regulacji
prawnej dotyczącej opłat za podłączenie do sieci i doprowadzenia wody.
4. Ujęcia wody, pompownie i studnie awaryjne należy wyposażyć w przyłącza energetyczne dla zasilania pompowni z agregatu prądotwórczego (na wypadek awarii systemu zasilania podstawowego). Należy Rzs stacji i studni wyposażyć w przyłącza energetyczne
dla zasilania z agregatu prądotwórczego.
5. W stacjach uzdatniania wody należy wprowadzić system podwójnego niezależnego systemu zasilania energetycznego.
6. Aktualizacji i przeglądom należy poddać istniejące ujęcia wody pod względem zarówno
zgodności ujmowanej wody z decyzjami aktualnych pozwoleń wodnoprawnych jak i
ochrony ujęć wody poprzez weryfikację i stworzeniu stref ochrony pośredniej ujęć wody
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.4.1.1 Odzwierciedlenie problemu w planach zagospodarowania przestrzennego
Zagadnienie właściwego gospodarowania zasobami naturalnymi w tym wodami powierzchniowymi, podziemnymi oraz kopalinami zapisane jest jako priorytetowe zadanie w zakresie
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju kraju i regionów. Szczególną rangę ma ochrona
przed zanieczyszczeniem i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Cele te zawarte są w obowiązujących dokumentach:
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007–2010,
• Program ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego,
• Strategia rozwoju dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Omawiana problematyka znajduje również odzwierciedlenie w planistycznych opracowaniach gminnych jednak w zakresie bardzo zróżnicowanym. Tematyka ta wymaga ujednolicenia
formy i uściślenia danych szczególnie dotyczących zestawienia zbiorczego dla każdej gminy danych dotyczących wielkości określonych w dokumentacjach hydrogeologicznych zasobów wód
podziemnych (zasoby eksploatacyjne i dyspozycyjne), wielkości poborów wód wg pozwoleń
wodnoprawnych i faktyczne pobory wód.
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3.4.1.2
lu:

Problem nie użytkowanych studni i ujęć wody
Nieużytkowane studnie i ujęcia wody powinny być poddane przeglądowi mającemu na ce•
•

ocenę sprawności studni lub ujęcia,
dokumentowanie analizy potrzeby istnienia studni lub ujęcia w kontekście dokonanych
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym danego obszaru oraz zmian skali wykorzystania wód podziemnych,
• dokonanie analizy jakości ujmowanej wody.
W wyniku opisanych wyżej działań powinna być podjęta świadoma decyzja o pozostawieniu studni czy ujęcie do dalszej eksploatacji lub zadecydowanie o likwidacji nieczynnych i niesprawnych studni.
Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględniać fakt, iż nieczynne i niesprawne studnie
stanowią zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Likwidacja studni i ujęć powinna być dokonywana z zachowaniem procedur wynikających z ustawy – prawo geologiczne i górnicze.
3.4.1.3 Możliwości wykorzystania wód termalnych
Powiat inowrocławski położony jest w marginalnej strefie okręgu geotermalnego noszącego nazwę Okręgu Szczecińsko- Łódzkiego. Jest to strefa charakteryzująca się najkorzystniejszymi warunkami występowania wód geotermalnych w Polsce. Jest to również rejon najwyższych temperatur. Możliwość wykorzystania wód termalnych wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy ekonomicznej poprzedzonej wykonaniem kosztownego odwiertu.
3.4.1.4 Wpływ eksploatacji zasobów na stosunki wodne
Eksploatacja zasobów wód podziemnych powinna odbywać się racjonalnie poprzez dostosowywanie przyznawanych w pozwoleniach wodnoprawnych poborów wód do rzeczywistych
potrzeb użytkowników ujęć w ramach ustalonych, w dokumentacjach hydrogeologicznych, zasobów eksploatacyjnych poszczególnych ujęć lub zasobów dyspozycyjnych ustalonych dla zbiorników wód podziemnych.
Eksploatacja kopalin może negatywnie oddziaływać na stosunki wodne. Niebezpieczeństwo takie może wystąpić w przypadku głębokich, odkrywkowych lub głębinowych wyrobisk kopalnianych, wokół których niezbędne jest znaczne obniżenie poziomów wód podziemnych. Na
terenie powiatu inowrocławskiego nie przewiduje się takiej eksploatacji udokumentowanego złoża węgla brunatnego ”Chełmce”.
Natomiast eksploatacja złoża soli kamiennej „Góra” prowadzona jest z zachowaniem bardzo zaostrzonych rygorów dotyczących w szczególności zabezpieczenia kopalni przed kontaktem z wodami podziemnymi. Jest to warunek niezbędny dla bezpiecznej eksploatacji złoża solnego, bardzo podatnego na wypłukiwanie, a jednocześnie gwarantujący zachowanie nieszkodliwego charakteru eksploatacji względem środowiska wód podziemnych.
Ponadto warto pamiętać, że przed wydaniem koncesji na wydobywanie kopalin, w określonym przepisami trybie, opracowywany jest raport oddziaływania planowanej eksploatacji na
poszczególne elementy środowiska w tym na wody podziemne wraz z określeniem sposobów
uniknięcia ewentualnych zagrożeń oraz uwarunkowań dotyczących rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych.
3.4.1.5
Problematyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych jest obowiązkiem przedsiębiorcy wydobywającego kopalinę i przeprowadzana jest zgodnie z wyznaczonym jej kierunkiem i pod nadzorem
Okręgowego Urzędu Górniczego. Godnym podkreślenia jest, że właściwie przeprowadzona rekultywacja przy niewypełnianiu wtórnym wyrobiska eksploatacyjnego, prowadzi do powstania
stawów, terenów nowozalesionych lub gruntów rolnych o wyższej, niż sprzed eksploatacji, klasie
bonitacyjnej. Rekultywacja tak wykonana nie stanowi zagrożenia dla środowiska, lecz wręcz odwrotnie powoduje podniesienie jego walorów zarówno przyrodniczych jak i krajobrazowych czy
gospodarczych.
W tym zakresie w pełni znajduje zastosowanie zasada zrównoważonego rozwoju.
3.4.2 Przewidywane kierunki zmian
W zakresie eksploatacji kopalin i poszukiwania nowych złóż aktywizacja działań w tym zakresie uzależniona jest od sytuacji rynkowej i gospodarczej kraju i regionu. Przewiduje się kontynuację poszukiwania złóż kopalin pospolitych. Zainteresowanie przedsiębiorców poszukiwaniem i
eksploatacją kopalin pospolitych zależy od aktywizacji gospodarczej rynków lokalnych i inwestycji
infrastrukturalnych głównie w zakresie budownictwa i drogownictwa. Istotnym zatem jest promowanie na szczeblach gmin i powiatu działań powodujących zwiększenie zapotrzebowania rynku
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na kopaliny pospolite – głównie kruszywa naturalne surowce do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej oraz torfów dla potrzeb ogrodnictwa i rolnictwa. Przewiduje się większe zainteresowanie
gmin i powiatu ustalaniem właściwych kierunków, z punktu widzenia unikania zagrożeń dla jakości wód podziemnych, rekultywacji wyrobisk powstających po odkrywkowej eksploatacji kopalin.
W zakresie gospodarowania wodami podziemnymi przewiduje się:
• Umiarkowany wzrost zużycia wód podziemnych dla celów komunalnych,
• Dążenie do minimalizacji wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych,
zgodnie z obowiązującą zasadą stosowania wodooszczędnych technologii produkcji w
przemyśle,
• Aktywizację działań zmierzających do ustanawiania stref ochronnych ujęć, z których woda pobierana jest do celów komunalnych, na podstawie procedur wynikających z ustawy
– prawo wodne i ustawy- prawo geologiczne i górnicze,
• Podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu likwidację źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów.
3.4.3

Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu

7

8

9 10 11 12

Szacunkowe
nakłady

6

Cel przedsięwzięcia

2008

5

2011

2007

4

2010

2006

3

2009

2005

2

Opis przedsięwzięcia

2004

1

Rodzaj przedsięwzięcia

L.p.

Termin realizacji
Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Ocena ważności w
hierarchii zadań

Tabela 15.

16

Zadania własne

1

2

3

P

I

P

Racjonalizacja gospodarowania wodą
podziemną poprzez
dostosowywanie
przyznawanych w
pozwoleniach wodnoprawnych poborów
wód do rzeczywistych
potrzeb użytkowników
w ramach ustalonych
w dokumentacjach
hydrogeologicznych,
dla poszczególnych
ujęć, zasobów eksploatacyjnych lub dyspozycyjnych
Podniesienie efektywności ochrony wód
podziemnych, a w
szczególności Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych przed
ich degradacją zarówno jakościową jak też
nadmierną eksploatacją przez ustanawianie
stref ochronnych ujęć i
zbiorników wód podziemnych.
Weryfikacja pozwoleń
wodnoprawnych w
oparciu o zasoby
eksploatacyjne ujęć
wód i bilanse wodnogospodarcze zlewni.

zarząd powiatu/
RZGW, wojewoda

zarząd powiatu/
RZGW, wojewoda

zarząd powiatu/
RZGW, wojewoda, gminy,
właściciele ujęć
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4

P

Racjonalizacja gospo- zarząd powiatu/
darowania wodą
RZGW, wojewopodziemną pod kątem da, gminy
rezygnacji z korzystania z niej przez przemysł z wyłączeniem
rolno-spożywczego i
farmaceutycznego.

Zadania koordynowane

P

2

P

3

P

4

5

6

88

I

P

P

wojewoda/
RZGW, zarząd
województwa,
zarząd powiatu

RZGW / wojewoda

30.06.2007 r.

1

Opracowanie regionalnej dokumentacji
hydrogeologicznej
określającej zasoby
dyspozycyjne wód
podziemnych oraz
maksymalne wydajności eksploatacyjne
gwarantujące eliminację oddziaływania na
jakość ujmowanych
wód, stref zasolonych
(kopalnia Góra, wysady solne)
Wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych zawierającej
określenie ilości zasobów eksploatacyjnych
ujęć, wielkości poborów wód wg wydanych
pozwoleń wodnoprawnych, aktualną
ilość poborów wód z
poszczególnych ujęć
oraz dane dotyczące
stref ochronnych dla
potrzeb opracowania
bilansu wodno –
gospodarczego.
Dążenie do ograniczania poboru wód
podziemnych do celów
przemysłowych.

RZGW / wojewoda, zarząd
powiatu, gminy

Likwidacja nieczynnych, niesprawnych
ujęć wód podziemnych.

RZGW, właściciele/ zarząd
powiatu, gminy

Prowadzenie monitoringu jakości wód
powierzchniowych i
podziemnych.

WIOŚ/ IMGW,
PIG
zarząd powiatu,
gminy

Usprawnienie procedur przeprowadzania
ocen oddziaływania na
środowisko przy lokalizowaniu i realizowaniu inwestycji mogących w znaczący
sposób wpłynąć na
środowisko oraz
wydawania pozwoleń
zintegrowanych

wojewoda/zarząd powiatu, biegli,
eksperci, firmy i
uczelnie oferujące szkolenia
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7

P

Aktywizacja działań
zmierzających do
ustanawiania stref
ochronnych ujęć wód
podziemnych

właściciele/
zarząd powiatu,
gminy

Kontrola szczelności i
likwidowanie szamb,
założenie ich rejestru
Aktywizacja działań
zmierzających do
ustanawiania stref
ochronnych ujęć wód
podziemnych
Ujęcie ustanowionych
stref ochronnych ujęć
wód podziemnych w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego.

gminy/ straż
gminna

Wytyczne dla gmin
1

2

3

4

5

6

7

8

P

P

P

I

P

P

I

I

właściciele ujęć/
gminy

gminy/

Budowa oczyszczalni gminy/
ścieków, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, rekultywacja
„starych” składowisk
odpadów.
Racjonalizacja wyko- gminy/
rzystania kopalin w
planach zagospodarowania przestrzennego
Propagowanie Kodek- ODR/ gminy
su Dobrej Praktyki
Rolniczej polegającej
na stosowaniu właściwych dawek nawozów
sztucznych i naturalnych
Modernizacja sieci
wodociągowych celem
eliminacji starych,
przestarzałych i nieodpowiadających
normom sanitarnym
instalacji wodociągowych, co pozwoli na
zmniejszenie strat
wody, a tym samym
racjonalizację wykorzystania zasobów
wód podziemnych
Wspólna, dla potrzeb
kilku gmin, budowa
Centrum Gospodarki
Odpadami, uwzględniająca aktualne
wymogi w tym zakresie

gminy/

gminy, komunalny związek
celowy/
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Inwentaryzacja ujęć
wód podziemnych,
zweryfikowanie ich
zasobów eksploatacyjnych i danych
dotyczących poborów,
co pozwoli na zebranie aktualnych danych
do bilansu wodno –
gospodarczego województwa
Racjonalna
gospodarka studniami
głębinowymi likwidacja nieczynnych
ujęć wody
Utrzymywanie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych wodociągów
komunalnych
Eksploatacja ujęć wód
podziemnych w sposób nienaruszający ich
zasobów – ujęcie we
wsi Trzaski
Likwidacja zbiorników
na ścieki bytowe
powstałych w nie
eksploatowanych
studniach kopanych
Opracowanie programu likwidacji nieczynnych, niesprawnych
ujęć wód podziemnych

gminy, właściciele ujęć/

gminy,
właściciele ujęć/

gminy/

gminy,
właściciele ujęć/

gminy,
właściciele
studni/

Gminy / właściciele ujęć

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
1. Racjonalizacja poboru wód podziemnych
2. Występowanie z wnioskami o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych,
używanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę, będących w administrowaniu gminy.
3. Ujmowanie ustanowionych stref ochronnych ujęć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z przyjętymi nakazami i zakazami obowiązującymi w
strefie ochronnej.
4. Wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych zawierającej określenie ilości zasobów
eksploatacyjnych ujęć, wielkości poborów wód wg wydanych pozwoleń wodnoprawnych,
aktualne pobory wód z poszczególnych ujęć oraz dane dotyczące, określonych w dokumentacjach hydrogeologicznych i ustanowionych w pozwoleniach wodnoprawnych, stref
ochronnych. Inwentaryzacja taka powinna być wykorzystana przy opracowaniu bilansu
wodno – gospodarczego województwa.
5. W związku z występowaniem na terenie powiatu wysadów solnych niezbędne jest opracowanie regionalnej dokumentacji hydrogeologicznej określające zasoby dyspozycyjne
wód podziemnych oraz eksploatacyjne wydajności maksymalne ujęć gwarantujące eliminację możliwości oddziaływania stref zasolonych (kopalnia soli „Góra”, wysady solne)
na jakość ujmowanych wód podziemnych.
6. Dążenie do budowy nowych oczyszczalni ścieków i podnoszenie sprawności istniejących. Sukcesywna likwidacja szamb, rekultywacja niezabezpieczonych składowisk odpadów oraz likwidacja innych źródeł zanieczyszczenia gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych.
7. Dokładanie starań by na terenie gminy nie powstawały źródła zanieczyszczeń zagrażających jakości wód powierzchniowych i podziemnych np. „dzikie” wysypiska śmieci w
szczególności w wyrobiskach po nielegalnej eksploatacji kopalin pospolitych lub adaptacja studni kopanych, po zwodociągowaniu wsi, jako szamb lub śmietników.
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8. Dążenie do likwidacji nieczynnych, niesprawnych ujęć wód podziemnych.
9. Uczestniczenie wraz ze służbami Starosty w ustalaniu właściwych, korzystnych, z punktu planowania przestrzennego gminy, kierunków i sposobów rekultywacji wyrobisk po
odkrywkowej eksploatacji kopalin.
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CELE, PRIORYTETY I PRZEDSIĘWZIĘCIA,
INWESTYCYJNE I POZAINWESTYCYJNE,
KONIECZNE DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE
WIELOLETNIEJ, W SFERZE ZRÓWNOWAŻONEGO
WYKORZYSTANIA SUROWCÓW, MATERIAŁÓW,
WODY I ENERGII
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4.

Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji
w perspektywie wieloletniej, w sferze zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii

4.1

Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności (w tym odpadowości) i energochłonności gospodarki
4.1.1 Analiza stanu istniejącego
4.1.1.1 Analiza zużycia wody przez gospodarstwa domowe
Wg danych umieszczonych w Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska za rok 2001
w powiecie inowrocławskim pobrano ogółem wody w ilości na poziomie 30,4 hm3, z czego na cele przemysłowe – 21,1 hm3, a na cele komunalne ze zorganizowanych wodociągów – 9,3 hm3.
Przy czym należy pamiętać, iż nie wszyscy mieszkańcy powiatu inowrocławskiego są objęci dostarczaniem wody z sieci wodociągowych. Szacuje się, iż procesem zwodociągowania objęte
jest ok. 95% ludności zamieszkującej miasta powiatu, a w około 65% mieszkańcy wsi (przy czym
34% ludności powiatu jest mieszkańcami obszarów wiejskich). Pozostali użytkują własne ujęcia
wód podziemnych bez dokonywania pomiaru ich poboru. Ponadto woda wykorzystywana do celów rolniczych także często pobierana jest z własnych ujęć wody podziemnej lub powierzchniowej niezależnie od dostarczanej wody zorganizowanymi systemami wodociągowymi na potrzeby
komunalne.
Dane dotyczące poboru wody zostały ujęte w rozdziale Zaopatrzenie ludności w wodę.
4.1.1.2 Analiza zużycia wody przez firmy produkcyjne i usługowe
Na terenie powiatu inowrocławskiego przemysł jest głównie reprezentowany przez zakłady produkcyjne w branżach: surowcowej, chemicznej, przetwórstwa rolno – spożywczego, budowlanej oraz handlowej, transportowej i usługowej.
Najbardziej wodochłonną branżą przemysłu funkcjonującego na terenie powiatu inowrocławskiego jest przetwórstwo rolno – spożywcze z wiodącymi cukrowniami „KRUSZWICA S.A. w
Kruszwicy, „JANIKOWO” S.A. w Janikowie oraz Fabryką Cukru S.A w Tucznie. Przy czym wg
danych statystycznych pobór wody na cele przemysłowe na terenie powiatu inowrocławskiego
stanowi 69,4% poboru ogólnego.
4.1.1.3 Analiza zużycia wody przez rolnictwo
Szacuje się, iż procesem zwodociągowania objęte jest ok. 95% ludności zamieszkującej
miasta powiatu, a w około 65% mieszkańcy wsi (przy czym 34% ludności powiatu jest mieszkańcami obszarów wiejskich). Pozostali użytkują własne ujęcia wód podziemnych bez dokonywania pomiaru ich poboru. Ponadto także woda wykorzystywana do celów rolniczych często pobierana jest z własnych ujęć wody podziemnej lub powierzchniowej niezależnie od dostarczanej
wody zorganizowanymi systemami wodociągowymi na potrzeby komunalne. W związku z tym,
że woda do celów rolniczych w przeważającej części (około 90%) wykorzystywana jest z własnych źródeł poboru wody podziemnej i powierzchniowej, najczęściej nieopomiarowanych na
obecnym etapie nie można oszacować wielkości poboru i zużycia wody w tym zakresie. Ponadto
nie zostały opracowane i wprowadzone do stosowania wskaźniki zużycia wody na jednostkę
produkcji i stąd nie można obecnie określić racjonalnego poziomu wykorzystywania wody na potrzeby rolnictwa w uwarunkowaniach powiatu inowrocławskiego.
4.1.1.4 Analiza dostępnych zasobów wody
Podstawowe piętra wodonośne na terytorium powiatu inowrocławskiego to zasoby w
utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych. Region między środkowym biegiem
Wisły, a Notecią zalicza się do głównych czwartorzędowych zbiorników wód podziemnych, które
są zaliczane do obszaru wysokiej ochrony (OWO). W sąsiedztwie Inowrocławia znajduje się
ważny czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych oznaczony nr 142. Jest to forma pochodząca
z interglacjału wielkiego.
Większość zasobów wód podziemnych na terenie powiatu nadaje się do bezpośredniego
wykorzystania na cele gospodarcze, a na cele konsumpcyjne po zastosowaniu typowych metod
uzdatniania.
W takich uwarunkowaniach stwierdzono, że ujęcia wody w pełni zaspokajają lokalne zapotrzebowanie wody oraz umożliwiają doprowadzenie do zwodociągowania docelowo obejmującego 100% ludności powiatu.
4.1.1.5 Analiza stanu izolacji termicznej obiektów budowlanych
Struktura wieku zasobów mieszkaniowych na terenie powiatu przedstawia się różnorodnie. Począwszy od budynków powstałych w XIX w. do najnowszych.
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Większość mieszkań ponad 50% ogółu stanowią zrealizowane w latach 1979 – 2000, a
więc mają niespełna 30 lat. Mieszkania ponad 50 letnie stanowią około 20% ogółu. Wymagają
one w wielu przypadkach gruntownych remontów.
W powiecie występuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Z ogólnej liczby obiektów budowlanych około 3% zostało wybudowanych po 1997 roku,
czyli po wprowadzeniu nowych norm obowiązujących w zakresie izolacji termicznej budynków
mieszkalnych (zgodnie z normą PN-91/B-02020). Pozostałe budynki wymagają prac modernizacyjnych poprawiających ich termoizolacyjność, a tym samym wpływających na ograniczenia zużycia energii cieplnej.
4.1.1.6 Analiza zużycia energii przez oświetlenie uliczne
Generalnie w powiecie zasilanie w energię elektryczną jest zorganizowane liniami napowietrznymi z Głównego Punktu Zasilania znajdującego się w Inowrocławiu. Rozsył energii elektrycznej po terenach powiatu odbywa się liniami napowietrznymi do stacji transformatorowych
typu miejskiego, wieżowego i słupowego. Dystrybucja energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców odbywa się siecią rozdzielczą w przeważającej części liniami napowietrznymi.
Oświetlenie uliczne zorganizowane jest w całym powiecie na odcinkach dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych przebiegających w terenach zabudowanych o szczególnym znaczeniu (miasta, wsie, osady). Wskaźnik zużycia energii dla jednego punktu oświetleniowego starego typu (nie energooszczędnego) kształtuje się na poziomie 250 W/1 pkt. Modernizacja punktów na poziomie 50% ich ilości powoduje, że wskaźnik ten może zostać obniżony do
poziomu około 150 W/1 pkt. Modernizacja wszystkich punktów spowoduje dalsze obniżenie poziomu energochłonności oświetlenia ulicznego, nawet poniżej 100 W/1 pkt.
4.1.1.7 Analiza zużycia energii przez urządzenia dostarczające wodę i odbierające ścieki
Poniżej w tabeli podano średnie zużycie energii elektrycznej w powiecie wykorzystanej na
wyprodukowanie 1 m3 wody uzdatnionej oraz wykorzystanej na oczyszczenie 1 m3 ścieków w
roku 1999.
Tabela 16.
Cel wykorzystania energii
Na wyprodukowanie 1 m3 wody
uzdatnionej
Na oczyszczenie 1 m3 ścieków

Średnie zużycie wykorzystanej energii w latach [kW/h] 1999 rok
0,650
0,407

Zużycie energii wykorzystywanej na produkcje wody podawanej do sieci wodociągowej
jest wyższe od zużycia energii wykorzystywanej na oczyszczenie ścieków. Jest to konsekwencja
przede wszystkim znacznie wyższych nakładów na przesyłach, gdyż długość sieci wodociągowej w powiecie inowrocławskim wynosi 1115 km, a sieci kanalizacyjnej blisko 200 km, tj. o 5,5
razy mniej.
4.1.1.8 Możliwości racjonalizacji energetycznych potrzeb transportu
Zmniejszanie się zużycia energii we wszystkich aspektach gospodarczych, w tym także
organizacji i wykorzystania transportu, stanowi jeden z podstawowych czynników stymulujących
rozwój z zachowaniem stabilności środowiska. Energetyczne potrzeby transportu należy przede
wszystkim ograniczać bezpośrednio poprzez szeroko rozumianą racjonalizację przewozów oraz
pośrednio poprzez wydłużanie cyklu życia produktów. Wiąże się z tym konieczność opracowania
programu obniżenia energochłonności przewozów osobowych i towarowych.
W tym celu niezbędne jest promowanie takich form transportu, który zapewni optymalne
jego wykorzystanie przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. Odbywać się to będzie poprzez m.in.: rozwój różnorodnych sieci komunikacyjnych, ich racjonalne wykorzystanie, optymalizowanie środków transportu, ale także poprzez promowanie i wdrażanie systemów zarządzania
środowiskowego, zidentyfikowanie istotnych problemów środowiskowych (w tym także oddziaływania transportu) i wdrożenia odpowiednich procedur postępowania oraz prowadzenia w ramach systemu wymaganej dokumentacji.
4.1.2 Przewidywane kierunki zmian
Dynamiczny rozwój gospodarczy w skali globalnej oraz w latach wcześniejszych nieplanowana i nieprzemyślana działalność człowieka spowodowały nadmierną eksploatację zasobów surowców naturalnych dla przemysłu i energetyki, wzrastającą pod względem ilościowym i jakościowym odpadowość gospodarki oraz pogarszające się warunki w dostępności do korzystania z
zasobów wodnych. Problemy te także dotknęły powiat inowrocławski.
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Nieracjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi spowodowało stały wzrost kosztów
ich pozyskiwania i wykorzystywania, a także stałe wyczerpywanie się ich pokładów. Wymusza to
świadome działania prowadzące do wzrostu efektywności ich wykorzystywania, co będzie powodowało obniżanie zużycia na jednostkę produktu, jednostkową wartość usługi bez pogarszania
standardu życia ludności i perspektyw rozwojowych gospodarki. Konieczne jest dążenie do racjonalizacji wykorzystywania wody, zminimalizowanie ilości powstających odpadów oraz ilości wykorzystywanej energii elektrycznej i cieplnej zarówno w przemyśle, usługach, transporcie jak i w gospodarstwach domowych.
Zmniejszenie zużycia wody, materiałów i energii oraz wykorzystywanie surowców wtórnych
jest także najbardziej racjonalnym podejściem w dziedzinie poprawy ekonomiki produkcji. Z jednej
strony zmniejsza się presja na środowisko, a z drugiej mniejsze są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, mniejsze koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.
Realizacja powyższego celu ekologicznego zależy przede wszystkim od działań podejmowanych przez przemysł i energetykę zawodową, a także przez sferę komunalną.
Do 2004 roku, wskaźniki zużycia wody, materiałochłonności i energochłonności, zostaną
wprowadzone do systemu statystyki publicznej i zostanie określony zakres i sposób wykorzystania tych wskaźników w regionalnych i lokalnych programach ochrony środowiska. Stąd stosowne
limity dotyczące wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności zostaną wprowadzone
do programu ochrony środowiska powiatu inowrocławskiego podczas pierwszej weryfikacji niniejszego dokumentu
4.1.3 Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania
Zarówno cele średniookresowe, priorytety, limity i okresy ich uzyskania wynikają z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów:
• Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2002 –
2010,
• Strategii rozwoju dla województwa kujawsko - pomorskiego.
Założenia polityki państwa w zakresie ograniczania wodochłonności, energochłonności
oraz gospodarki surowcami (a tym samym odpadowości) przewidują, że w związku z urealnieniem cen energii, wody, opłat za korzystanie ze środowiska, postępem w modernizacji i restrukturyzacji działalności gospodarczej oraz wzrostem świadomości społeczeństwa, sprzyjającej
oszczędzaniu energii, wody i surowców zużycie tych składowych w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu będzie się nadal zmniejszać.
Osiągnięcie takiej redukcji będzie wymagało wprowadzenia mechanizmów pozwalających
na uwzględnianie w cenach energii jej kosztów środowiskowych (opłaty produktowej od paliw,
zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska) oraz większego zaangażowania instytucji publicznych / przedsiębiorstw / mieszkańców w działania zmierzające do
wprowadzania energooszczędnych i wodooszczędnych technologii. Ograniczenie ogólnego zużycia energii (a więc zmniejszenie produkcji energii) i wody przyniesie efekty w postaci zmniejszenia
zużycia zasobów naturalnych, ilości powstających odpadów a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Cel średniookresowy do 2010roku:
Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów w tym także odpadowości
Priorytety do 2010 roku:
1. Ograniczanie zużycia wody z ujęć podziemnych do celów przemysłowych
2. Kontynuacja wprowadzania zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii
produkcji w przemyśle
3. Kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych
4. Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle oraz energetyce
5. Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, poprawa parametrów energetycznych budynków oraz podnoszenie sprawności wytwarzania energii
6. Wprowadzanie technologii małoodpadowych i bezodpadowych zmniejszających materiałochłonność oraz technologii z zastosowaniem recyklingu niektórych części mechanizmów i maszyn.
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Limity:
1. Zmniejszenie jednostkowe zużycia wody do celów przemysłowych o 50% w stosunku do
roku 1990 – do 2010 roku.
2. Zmniejszenie wykorzystania surowców ze źródeł pierwotnych o 40% w stosunku do roku
1990 – do 2010 roku.
3. Zmniejszenie zużycia energii (w przeliczeniu na olej ekwiwalentny) o 60% w stosunku do
roku 1990 – do 2010roku.
Zadania na lata 2003 – 2006.
1. zastosowanie wprowadzonych wskaźników wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności produkcji do systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska i powiatowego oraz gminnych programów ochrony środowiska – do końca 2004
roku.
2. zbudowanie na terenie powiatu systemu recyklingu określonej kategorii pojazdów wycofanych z eksploatacji pozwalającego na osiągnięcie poziomu 85% (w stosunku do samochodów wyprodukowanych po 1980r.) odzysku i ponownego użycia, w tym recykling
nie mniejszy niż 80% masy pojazdu. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1980r. należy osiągnąć limity na poziomie: 75% odzysku i ponownego użycia, w tym 70% recyklingu.
4.1.4 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów rządowych
Działania wynikające z polityki ekologicznej państwa w zakresie wodochłonności, energochłonności i materiałochłonności mają obejmować:
1. wprowadzenie wskaźników wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności
produkcji do programu ochrony środowiska po ich ogłoszeniu;
2. wdrożenie systemu recyklingu określonej kategorii pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3. wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji
zużycia wody na cele przemysłowe i rolnicze w przeliczeniu na jednostkę produkcji;
4. wprowadzenie normatywów zużycia wody w wybranych, szczególnie wodochłonnych
procesach produkcyjnych w oparciu o dane najlepszych dostępnych technik
5. ograniczanie zużycia wody z ujęć podziemnych;
6. intensyfikację stosowania zamkniętych obiegów wody wtórnego wykorzystywania mniej
zanieczyszczonych ścieków;
7. zmniejszanie energochłonności gospodarki poprzez stosowanie energooszczędnych
technologii, racjonalizację przewozów, wydłużanie cyklu produktów;
8. zmniejszanie materiałochłonności gospodarki poprzez wprowadzanie technologii niskoodpadowych oraz recyklingu, tj. ponowne użycie, niektórych części mechanizmów i maszyn;
4.1.5 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
W Programie ochrony środowiska dla województwa kujawsko – pomorskiego wykazano, że
działania w zakresie ograniczania wodochłonności, energochłonności i zużycia surowców i materiałów powinny objąć wszystkie dziedziny gospodarki korzystające z zasobów wody, a w szczególności:
• przemysł,
• gospodarkę komunalną,
• rolnictwo.
Niezbędnym więc staje się dokonanie oceny wszystkich tych dziedzin pod kątem korzystania z zasobów wodnych, w celu wyeliminowania korzystania nieuzasadnionego. Należy dążyć do
ograniczania strat wody w systemach przesyłowych i wykorzystywania wody w gospodarstwach
domowych. 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.
Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego określono główne kierunki działań w tym obszarze:
1. Wprowadzenie wskaźników materiałochłonności i odpadowości produkcji, m.in. do wojewódzkiego programu ochrony środowiska
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2. Modernizacja procesów technologicznych lub wprowadzanie nowoczesnych energooszczędnych technologii, zmniejszanie materiałochłonności produkcji, hermetyzacja urządzeń oraz systemów wytwarzania i spedycji produktów – przy zachowaniu zasady stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)
3. Modernizacja technik spalania w ciepłowniach (elektrociepłowniach) oraz przechodzenie
na nowoczesne techniki spalania
4. Wprowadzenie elementów samokontroli zakładów poprzez systemy zarządzania środowiskowego ISO 14000
4.1.6 Lista przedsięwzięć własnych Powiatu wynikających z dokumentów, koncepcji jej
władz, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców
Celami rozwoju powiatu inowrocławskiego, wynikającymi ze strategii poszczególnych gmin
będących składowymi powiatu, w zakresie działań na rzecz ograniczania wodochłonności, energochłonności, zużycia surowców i materiałów są: racjonalne wykorzystanie złóż kopalin głównych
i towarzyszących na terenie powiatu, organizacja systemu edukacji dla inwestorów i przedsiębiorców, wspieranie inwestorów i przedsiębiorców oraz współpraca z nimi.
Wiąże się to ze zorganizowaniem systemu kontroli wodochłonności, materiałochłonności i
energochłonności oraz spełniania normatywów zużycia wody w najbardziej wodochłonnych dziedzinach. Instrumentem w tych obszarach powinny być m.in. pozwolenia sektorowe i zintegrowane
na korzystanie ze środowiska uwzględniające najlepsze dostępne techniki.
Ponadto powiat mając na uwadze konieczność osiągnięcia założonych limitów będzie brał
udział w doskonaleniu organizacji rynku energii, promowania wysokoefektywnych energetycznie
maszyn i urządzeń, stymulowaniu rozszerzenia zakresu inwestycji termoizolacyjnych, uwzględnienia efektywności energetycznej w podstawach programowych kształcenia we wszystkich typach szkół.
W oparciu o analizę dostępnych dokumentów administracyjnych na terenie powiatu inowrocławskiego, będących w posiadaniu administracji samorządowej, instytucji, przedstawicieli przemysłu, organizacji społecznych i pozarządowych sporządzono listę przedsięwzięć do wykonania
w celu realizacji zadań w zakresie ograniczania wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności:
1. Opracowanie bilansów wodno-gospodarczych zlewni, weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych,
2. Działania mające na celu ograniczenie i eliminowanie wykorzystania wód podziemnych
do celów innych niż zaopatrzenie ludności oraz potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
3. Realizacja programu zmiany ogrzewania węglowego na przyjazne środowisku,
4. Racjonalne zagospodarowanie odpadów,
5. Wdrożenie obowiązku przedsiębiorców uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów i
zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
6. Upowszechnianie wiedzy o stanie środowiska w gminie,
7. Kształtowanie postaw proekologicznych,
8. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
4.1.7 Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć:
Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2006 roku rozpatrywano z dwóch punktów widzenia. Pierwszy punkt - to priorytetowe komponenty (lub uciążliwości) środowiska, a drugi punkt
widzenia - to priorytetowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska.
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w
skali powiatu, należy wymienić:
• Zadania i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Zadania i kierunki wynikające z Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2003 – 2010;
• Kryteria przyjęte w Strategii rozwoju województwa kujawsko - pomorskiego;
• Zadania i kierunki przyjęte w strategiach rozwoju zrównoważonego gmin;
• Wymogi wynikające z obowiązujących przepisów;
• Wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw UE;
• Dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym;
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•

Szczególne potrzeby regionu (powiatu) w zakresie osiągnięcia rozwoju zrównoważonego;
• Likwidację lub zmniejszenie oddziaływania tzw. gorących punktów na środowisko i człowieka;
• Ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia;
• Możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego;
• Obecne zaawansowanie inwestycji;
• Wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.
Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej

4.1.8

8

9 10 11 12

1

2

3

P

I

I

Podjęcie współdziała- zarząd powiatu/
nia z innymi jednost- gminy
kami samorządu
terytorialnego na rzecz
racjonalizacji systemu
gospodarowania
odpadami
Modernizacja systemów ogrzewania w
obiektach będących
we władaniu powiatu

zarząd powiatu/
jednostki organizacyjne powiatu

„Termomodernizacja” zarząd powiatu/
obiektów będących we jednostki organiwładaniu powiatu
zacyjne powiatu

Zadnia koordynowane

1

2

I

Wymiana, źródeł
właściciele/
energii cieplnej zasila- zarząd powiatu,
nych paliwem nieod- gminy
nawialnym na urządzenia, o mniejszym
stopniu negatywnego
oddziaływania na
środowisko

Podejmowanie działań właściciele/
celem wykorzystania, zarząd powiatu,
do celów bytowych i
gminy
P/I gospodarczych, alternatywnych źródeł
energii.
Reelektryfikacja obszarów wiejskich

3
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zakłady energetyczne/ gminy,
zarząd powiatu

Szacunkowe
nakłady

7

Zadnia własne

Cel przedsięwzięcia

6

2011

5

2010

4

2009

2008

3
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2

2006

1

2005

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

2004

L.p.

Termin realizacji
Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

Potencjalne
źródła finansowania

13
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4

I

Modernizacja i rozbu- zakłady energedowa sieci elektrotyczne/ gminy,
energetycznych
zarząd powiatu

Wytyczne dla gmin

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

6

I

7

P

Ograniczanie nielegalnej emisji zanieczyszczeń, w tym
odpadów, poprzez
działania kontrolne
służb gminnych i
ścisłą współpracę ze
Starostwem i WIOŚ
Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
i kontrolnych mających
na celu ograniczenie
zużycia wody
Opracowanie i wdrażanie programu ograniczania poboru wody na
cele przemysłowe
Opracowanie planu
wykorzystania różnych
technologii w zakresie
“termomodernizacji”
budynków
Opracowanie założeń
do koncepcji zaopatrzenia gmin w energię
(cieplną, elektryczną,
gaz)
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz
drogowego
Podejmowanie działań
stymulujących rozwój
rynku surowców wtórnych

gminy/ straż
gminna

gminy/

gminy/

gminy/ lokalne
media

gminy/

gminy, zarządcy
dróg/
gminy/

4.1.9

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Do opracowania kompleksowych programów mających na celu ograniczenie wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności na szczeblu gminnym niezbędnym będzie uwzględnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania poszczególnych gmin, systemów zasilania ich w energię, wykorzystania tej energii, wykorzystania surowców, zużycia wody,
wprowadzenia systemów wtórnego wykorzystania odpadów, stopnia gazyfikacji oraz sposobów
ogrzewania itd.
We wszelkich działaniach programowych należy uwzględnić poszczególne etapy:
• Zgromadzenie danych wyjściowych;
• Diagnoza stanu – zdefiniowanie problemów;
• Określenie celów do osiągnięcia (założenia);
• Wybór optymalnych rozwiązań;
• Umiejscowienie w czasie i powiązane z niezbędnymi finansami propozycje sekwencji
działań wykonawczych.
W podstawowych zadaniach mających na celu określenie wskaźników wodochłonności,
materiałochłonności (w tym odpadowości) i energochłonności na terenie powiatu poprzez zaplanowane działania na obszarach gmin należy uwzględnić:
• Określenie termoizolacyjności budynków;
• Stopień wykorzystania energii i jej zasoby;
• Stopień wykorzystania surowców i ich zasoby;
• Stopień gazyfikacji gmin;
• Systemy umożliwiające wykorzystanie surowców wtórnych;
• Rynek surowców wtórnych;
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•
•

Ocena zużycia energii przez oświetlenie uliczne;
Ocenę zastosowanych technologii w odniesieniu do ich wodochłonności, energochłonności, materiałochłonności;
• Edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania z energii
W zakresie wodochłonności, materiałochłonności oraz energochłonności w programach
ochrony środowiska poszczególnych gmin należy przewidzieć i przeanalizować realizację następujących zadań szczegółowych:
1. Opracowanie i wdrażanie programu ograniczania poboru wody na cele przemysłowe
2. Opracowanie i wdrażanie programu racjonalnego zużycia wszelkich form energii
3. Promowanie i wspieranie modernizacji sieci wodociągowych celem racjonalizacji wykorzystania zasobów wód podziemnych i eliminacji starych przestarzałych i nieodpowiadających normom sanitarnym instalacji wodociągowych
4. Wdrażanie programów edukacji mieszkańców w zakresie m.in. oszczędzania wody,
szkodliwości niewłaściwej gospodarki ściekami dla stanu wód i gleby, prawidłowego wykorzystanie ścieków gospodarczych
5. Realizacja programu modernizacji i uzupełnienia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w
powiecie inowrocławskim,
6. Wdrożenie systemu taryf za usługi wodno-kanalizacyjne,
7. Instalacja brakujących wodomierzy i zawarcie z korzystającymi z usług wodnokanalizacyjnych nowych umów,
8. Gazyfikacja gmin powiatu inowrocławskiego,
9. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin powiatu inowrocławskiego,
10. Selektywna zbiórka, transport i recykling odpadów z opakowań,
11. Odzyskiwanie energii z odpadów,
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego,
13. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę,
14. Opracowanie dla wszystkich gmin założeń do planów zaopatrzenia w energię.
4.2 Wykorzystanie energii odnawialnej
4.2.1 Analiza stanu istniejącego
Klimat
Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd najczęściej obserwowane wiatry pochodzą z W i NW, stosunkowo rzadziej pojawiają się wiatry N. Ich
średnia roczna występowania nie przekracza 10 %.
Generalnie w województwie przeważają wiatry wiejące z sektora zachodniego.
Na podstawie pomiarów w trzech stacjach OPSIS (w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku) w 2002 roku wskazuje na kierunek północno - zachodni jako dominujący w centrum Torunia
(25,3%) i Włocławka (24,3%) oraz kierunek południowo - zachodni w Bydgoszczy (24,6%). Uzyskane róże ze stacji OPSIS charakteryzują wiatry w centrum miast, gdzie pod wpływem topografii
terenów gęsto zabudowanych może dochodzić do różnych zmian prędkości i kierunku wiatru.
Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się pomiędzy poszczególnymi porami roku. W zimie wiatry z WW i SW pojawiają się na całym obszarze. Średnia
roczna prędkość wiatru z wielolecia wynosi około 2,9 m/s. Największe prędkości notowane są zimą i wiosną, najmniejsze latem. Ale według podziału Polski na pięć stref pod względem warunków wiatrowych powiat inowrocławski leży w II- bardzo korzystnej strefie.
Analiza stanu istniejącego w zakresie powietrza atmosferycznego
Województwo kujawsko-pomorskie należy do obszarów o średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego W rankingu województw, kujawsko-pomorskie w 2000 r. znalazło się na 8 miejscu w kraju pod względem wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, pod
względem emisji pyłów – na 4, a gazów – na 8. Analiza danych GUS z wielolecia 1993 – 2001
wskazuje na stałą tendencję spadkową wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych. W ostatnich latach obserwuje się trend spowolnionej obniżki wielkości emisji. W 2000 r. w województwie kujawsko - pomorskim na krajowej „Liście
80” znajdowało się 5 zakładów, a w tym Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” S.A., w Janikowie (powiat Inowrocław). W roku 2001 z „Listy 80” skreślono warunkowo Janikowskie Zakłady
Sodowe „Janikosoda” S.A. w Janikowie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że między innymi
w powiecie są wprowadzane do atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń pyłowych. Natomiast
największy udział w emisji zanieczyszczeń gazowych ma również powiat inowrocławski, wynika to
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zapewne z faktu, że w województwie kujawsko – pomorskim najwięcej zanieczyszczeń (pyłowych
i gazowych łącznie) emitują do powietrza między innymi zakłady: „Janikosoda” S.A. w Janikowie, i
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda – Mątwy” S.A. w Inowrocławiu. Rejonami najwyższych
stężeń NO2 w województwie są powiaty: mogileński, włocławski, inowrocławski. Badania prowadzone metodą pasywną wykazały podwyższenie stężeń dwutlenku azotu w otoczeniu dróg krajowych oraz lokalnych o dużym natężeniu ruchu. Kryteriami wiążącymi wymagania w zakresie systemów oceny z poziomem zanieczyszczenia są: górny i dolny próg oszacowania (dla SO2, NO2,
PM101, Pb, CO i benzenu) oraz wartość docelowa stężenia granicznego (dla ozonu). Klasyfikacji
stref dokonano w oparciu o kryteria określone dla ochrony zdrowia. Klasyfikacji stref dokonano dla
każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. występujących w
najbardziej zanieczyszczonych rejonach) na obszarze aglomeracji lub innej strefy.
Według oceny wstępnej jakości powietrza atmosferycznego:
• obszar całego województwa zaliczono do niekorzystnej I klasy pod względem zanieczyszczenia powietrza określonego dla ochrony zdrowia pyłem zawieszonym oraz ozonem,
• niekorzystną klasyfikację uzyskał benzen (I klasa w 9 strefach: w tym w powiecie inowrocławskim,
W powiecie inowrocławskim głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest
tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Naturalne procesy zachodzące
w przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu oddziałują na
jakość powietrza.
Emisja antropogeniczna obejmuje:
• emisję z zakładów przemysłowych i energetycznych,
• emisję niską z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i
prywatne zakłady),
• emisję komunikacyjną.
Ze względu na ilości emitowanych zanieczyszczeń emisja antropogeniczna jest największym zagrożeniem dla warunków życia i zdrowia człowieka oraz środowiska. Najwięcej zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery w powiecie inowrocławskim wraz ze spalinami emitowanymi z
procesów energetycznego spalania paliw. W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się pozytywną
tendencję zastępowania wysokoemisyjnych nośników energii, jakimi są węgiel kamienny i brunatny, gazem ziemnym i olejem opałowym. Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i
rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania; wynosi od kilku do kilkunastu procent na
terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej do kilkudziesięciu procent na obszarach, których nie
obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Szczególnie uciążliwe oddziaływanie niskiej emisji na środowisko i warunki życia człowieka obserwuje się na terenach miejskich, ze względu na koncentrację na niewielkich obszarach dużej liczby emitorów substancji szkodliwych i utrudnione rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Niska emisja zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczana
jest komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają
się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Największy
wpływ transportu na jakość powietrza ma miejsce w miastach i w rejonach tras komunikacyjnych
o dużym natężeniu ruchu. Ciasna i zwarta zabudowa, charakterystyczna dla śródmieść wiosek i
miasteczek w powiecie, ogranicza dodatkowo wymianę mas powietrza i sprzyja kumulowaniu się
zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery – w obrębie jezdni i w najbliższym jej sąsiedztwie. Jakość powietrza na obszarze powiatu charakteryzuje się, oprócz zróżnicowania obszarowego, także dużym zróżnicowaniem sezonowym. Należy jednak podkreślić, że w powiecie inowrocławskim w żadnym z punktów pomiarowych, średnioroczne stężenia zarówno dwutlenku
siarki jak i dwutlenku azotu nie przekroczyły obowiązujących wartości dopuszczalnych. Niska
emisja dokuczliwa jest szczególnie w miesiącach zimowych (grzewczych), podczas których większość mieszkańców pali w piecach węglem tańszym, ale o niskiej wartości energetycznej i dużym
zasiarczeniu. Zdarza się, że spalane są również odpady – butelki plastykowe, szmaty itp., co odczuwają szczególnie mieszkańcy zwartej zabudowy mieszkalnej. Ograniczając emisję zanie1

PM10-pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm (“Particulate Matter”)
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czyszczeń sektora komunalno-bytowego można znacznie poprawić jakość powietrza, co niewątpliwie wpłynie na poprawę samopoczucia zarówno mieszkańców jak i turystów. Transgraniczne
zanieczyszczenia powietrza docierające nad obszar powiatu pochodzą, w związku z przeważającymi wiatrami z sektora zachodniego i południowo - zachodniego, z bardziej uprzemysłowionych i
zurbanizowanych terenów.
Osiągnięcie celu, jakim jest czyste powietrze jest w pełni uzasadnione przy realizacji Programu Ochrony Środowiska rozwoju powiatu inowrocławskiego Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację następujących działań:
1. Kontynuację badań stanu czystości powietrza.
2. Gazyfikację miasta i powiatu w oparciu o lokalne zasoby gazu i rozwój sieci gazowych w
obrębie miasta; coraz więcej domów ma ogrzewanie gazowe
3. Nasadzenia zieleni ochronnej przy pasach komunikacyjnych.
4. Opracowanie programu oszczędzania energii połączonego z termomodernizacją obiektów np. szkoły w gminach oraz wykorzystanie energii odnawialnej.
5. Wdrożenie w miastach zintegrowanej gospodarki cieplnej obejmującej budynki mieszkalne oraz nieodległe zakłady przemysłowe.
Likwidacja niskiej emisji możliwa jest poprzez sukcesywną zmianę sposobu ogrzewania
budynków z węglowego na gazowe i olejowe dla użytkowników indywidualnych, lub korzystanie z
odnawialnych źródeł energii.
4.2.1.1 Analiza stanu i możliwości korzystania z energii wiatru
Z uwagi na średnią roczną prędkość wiatru określoną na podstawie wieloletnich badań
wynoszącą około 2,9 m/s nie zaleca się budowy elektrowni wiatrowych. Ta prędkość wiatru nie
klasyfikuje terenu do budowy siłowni wiatrowych. Pod względem warunków wiatrowych, ale
uwzględniając fakt, że powiat inowrocławski leży w II- bardzo korzystnej strefie w indywidualnych
punktach pomiarowych mogą wiać wiatry o prędkości (przekraczającej wymagane 4m/s) kwalifikujące postawienie elektrowni wiatrowej, ale wymaga to wielomiesięcznych badań pomiaru wiatru.(źródło: zasoby energii wiatru , www.imgw.pl).
4.2.1.2 Analiza stanu i możliwości wykorzystania energii wodnej
Na terenie powiatu inowrocławskiego istnieje możliwość wykorzystania istniejących cieków wodnych do budowy małych (mikro) elektrowni wodnych, jednak taka inwestycja wymaga
szczegółowej analizy warunków wodnych, prędkości przepływu, oraz analiz technicznoekonomicznych.
4.2.1.3 Analiza stopnia korzystania z energii biomasy
Kujawsko-pomorskie to region o dużych zasobach ziem wykorzystywanych rolniczo. Wysokie plony, oraz obsada zwierząt na 100 ha użytków rolnych lokują region na czele ogólnokrajowej klasyfikacji województw. Wyniki te są w głównej mierze zasługą tradycyjnie wysokiej kultury rolnej i poziomu gospodarowania. Województwo wykazuje dużą zdolność akomodacji do
zmian koniunkturalnych na rynku. Nowością są występujące coraz częściej w krajobrazie wsi
gospodarstwa agroturystyczne. Kierunkiem strategicznym, zbliżającym do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej, będzie zmniejszenie roli rolnictwa w kształtowaniu przyszłych struktur
obszarów wiejskich. W Strategii Wojewódzkiej zakłada się wielofunkcyjny rozwój wsi w zakresie
infrastruktury otoczenia rolnictwa oraz zagospodarowanie w tych dziedzinach nadwyżki osób
dziś zatrudnionych w rolnictwie. Jest to jeden z najważniejszych czynników, który pozwoli zintensyfikować produkcję rolną i stworzyć gospodarstwa towarowe zdolne do kooperacji i wolnej
konkurencji z gospodarstwami farmerskimi krajów Unii Europejskiej. W strukturze władania ziemią powiatu inowrocławskiego dominuje własność prywatna. Lokalna baza surowcowa stanowi
podstawę przede wszystkim dla rozwoju: przemysłu rolnego i rolno – spożywczego. Dlatego też
w gminach typowo rolniczych powiatu inowrocławskiego możliwe jest wykorzystanie energii biomasy w szczególności słomy na cele energetyczne.
Natomiast w gminach o znacznym zalesieniu można wykorzystać biomasę drewnianą zarówno w formach bezpośrednich jak i kompaktowych.
Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić na dwie grupy:
1. plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np.kukurydza, rzepak, topinambur, szybkorosnące uprawy drzew i traw),
2. organiczne pozostałości i odpady:
• pozostałości roślin uprawnych,
• odpady powstające przy produkcji i przetwarzaniu produktów roślinnych,
• odpady zwierzęce (obornik, gnojowica),
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•

organiczne odpady komunalne.
Na rozwój wykorzystania biomasy w energetyce mają wpływ następujące czynniki:
• dostępność surowca, w tym wypadku biopaliwa,
• wzrost wymagań służb ochrony środowiska,
• wzrost cen paliw: węgla, oleju, gazu,
• dostępność na rynku technologii (kotłów) do spalania biopaliwa w różnej postaci np. mokrego, (świeżego),
• możliwość otrzymania dofinansowania inwestycji,
• określone wymagania prawne związane z produkcja zielonej energii.
Przetwarzanie biomasy na nośniki energii może odbywać się metodami fizycznymi, chemicznymi, biochemicznymi w zależności od składu chemicznego surowca, opłacalności energetycznej i ekonomicznej. Niektórych z problemów związanych z wykorzystaniem energetycznym
biomasy można uniknąć poprzez zwiększenie gęstości biomasy na drodze kompaktowania (pelety, brykiety), W celu łatwiejszego i efektywnego wykorzystania drewna, czy słomy pod względem energetycznym poddaje się je prasowaniu, rolowaniu, brykietowaniu, granulowaniu, rozdrabnianiu. Również inne rodzaje biomasy w tym specjalne uprawy traw mogą być poprzez
zmianę postaci w procesach prasowania, czy rolowania przygotowane do wykorzystania energetycznego W wyniku tych procesów otrzymujemy następujące formy materiałów
• małe bele prostokątne o wymiarach 0,4x0,4x(0,8-1,2) m i masie 8-15 kg,
• bele okrągłe o wymiarach (1,2-1,5)x(1,2-1,8) m i masie 260-300 kg,
• średniogabarytowe bele prostokątne o wymiarach 0,8x(0,7-0,9)x2,5 m i masie 100- 250
kg,
• wielkogabarytowe bele prostokątne o wymiarach 1,2x(07-1,3)x2,5 m i masie 200-450 kg.
• Badania prowadzone aktualnie w pracujących kotłowniach wykorzystujących słomę
wskazują, że graniczną drogą dowozu jest promień około 50–60 km od kotłowni.
Charakterystyka słomy jako paliwa
W procesie technologicznego wykorzystania słomy jako paliwa najistotniejsze są takie jej
właściwości jak :
• wilgotność,
• gęstość,
• wartość opałowa,
• stopień rozdrobnienia,
• temperatura zapłonu,
• temperatura spalania.
Słoma w porównaniu do paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, czy koks charakteryzuje się niższą wartością opałową, niższą gęstością i większym udziałem lotnych składników spalania.
W tabeli poniżej podano, jaką wilgotność noże mieć słoma pochodząca z różnych zbóż.
Tabela 18. Wilgotność zbieranej słomy
Materiał
Słoma zbożowa
Słoma rzepakowa

Wilgotność, %
świeżo skoszona 15 - 20
suszona na powietrzu 10 - 15
świeżo skoszona 30 - 60
suszona na polu 10 - 15

Ponadto, na podstawie badań własnych na badanym obszarze stwierdzono, że istnieją
możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w ilości 25% (pozostała część wykorzystywana jest w gospodarstwie rolnym oraz przyorywana co drugi-trzeci rok).
Drewno opałowe pozyskiwane jest najczęściej z takich miejsc jak;
• lasy, z których otrzymujemy: drewno opałowe grube ("metry"), drobnicę ("gałęziówkę")
oraz odpady np. chrust, igliwie, korę, ścinki itp. Jest to drewno świeże, o wilgotności
względnej od 40 - 60%,
• zakłady przemysłu drzewnego (tartaki, zakłady meblarskie itp.), skąd pozyskujemy: trociny, korę, klocki, drewno kawałkowe, wióry. Wilgotność paliwa zależy od stosowanych
w produkcji wyrobów procesów technologicznych. W tartakach najczęściej są to odpady
drewna świeżego o znacznej wilgotności od 35-50%. W zakładach produkujących wyroby z drewna suchego wilgotność odpadów może być w granicach 10 - 25%, pobocza
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dróg, gdzie istnieje możliwość zagospodarowania pozostałości po czyszczeniu i pielęgnacji, głównie występuje tu drobnica o wilgotności 40 - 60%,
Podstawowymi kosztami związanymi z pozyskaniem biomasy są:
• zakup biomasy na cele energetyczne,
• zakup maszyn i urządzeń do obróbki biomasy (np.: zrębkowanie drewna, prasowanie
słomy) i transportu,
• koszty związane ze zużyciem paliwa podczas obróbki i transportu biomasy do magazynów,
• koszty dodatkowych materiałów potrzebnych przy obróbce biomasy (np. sznurek wiążący).
4.2.1.4 Możliwości wykorzystania energii geotermalnej - zostały opisane w punkcie 3.4.1.3.
4.2.2 Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu
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Wsparcie przedsięzarząd powiatu/
wzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Pilotażowe wdrożenia zarząd powiatu/
w zakresie wykorzygminy, rolnicy
stania energii słonecznej i energii
biomasy

Zadania koordynowane

1

P

4.2.3

Propagowanie na
ODR/ zarząd
powiatu, gminy
terenach wiejskich
źródeł energii cieplnej
wykorzystujących
biomasę - słomę i
biogaz otrzymywany z
fermentacji metanowej
odchodów zwierzęcych.

Wytyczne do sporządzania programów gminnych

Tabela 20.
Wytyczne dla gmin
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Wspieranie inicjatyw gminy/
w zakresie
wykorzystania energii
odnawialnej
(stworzenie punktu
konsultacyjnego)
Opracowanie gminnej gminy/
strategii wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii (zbilansowanie
potrzeb
energetycznych na
cele suszarnicze z
wykorzystaniem
kolektorów
słonecznych, pełne
zbilansowanie
biomasy itp.)

Szacunkowe
nakłady
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2010
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Rodzaj przedsięwzięcia

L.p.

Termin realizacji
Potencjalne
źródła finansowania
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Ocena ważności w
hierarchii zadań
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4.3 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzi ą
4.3.1 Analiza stanu istniejącego
Powiat inowrocławski odznacza się stosunkowo niewielką zasobnością w wody powierzchniowe.
Na terenie miasta Inowrocław nie istnieje sieć rzeczna w powszechnym tego słowa znaczeniu. Granice południową miasta na odcinku około 3,5 km stanowi rzeka Noteć. Ponadto na terenie miasta istnieją także Rów Rąbiński (około 5 km) i Kanał Smyrnia Duża, który bierze swój
początek na terenie miasta. Na terenie miasta nie występują także jeziora (powyżej 1 ha) Największym zbiornikiem wodnym jest tzw. staw Kozłówka (przy zachodniej granicy miasta), znajdujący się on pod opieką PZW i służący członkom związku do celów rekreacyjnych. Ponadto na terenie Parku Solankowego znajdują się dwa stawy o funkcji estetycznej. Jedynymi terenami podmokłymi na terenie Inowrocławia są okolice kanału Smyrnia Duża (rozlewiska tzw. „pola ryżowe”).
Jednak wielkość tych rozlewisk w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji hydrogeologicznej
(wielkości opadów, stan wód gruntowych).
Teren gminy Inowrocław użytkowany jest głównie rolniczo. Na ogólną powierzchnię
17.106 ha użytki rolne zajmują pow. ~ 14.809 ha, co stanowi 86,5 % ogólnej powierzchni gminy.
Użytki rolne to w większości grunty rolne ~ 13.204 ha, co stanowi 89,2% wszystkich użytków rolnych. Gmina położona jest w zlewni Kanału Noteckiego i Kanału Smyrnia Duża oraz cieków podstawowych stanowiących dopływy do wymienionych kanałów i części Jeziora. Gopło.
Melioracje gruntów ornych na terenie gminy w większości przeprowadzone były w okresie
przedwojennym i w latach 1960-1975. Stan tych urządzeń jest zróżnicowany; system urządzeń
melioracyjnych wymagać będzie modernizacji, renowacji oraz przebudowy, zwłaszcza pod kątem
nawadniania użytków rolnych i zielonych. Na terenie gminy należy rozważyć możliwość stosowania systemów małej retencji celem zahamowania nadmiernego spływu wód z terenów rolnych i
magazynowania ich do rolniczego wykorzystania.
Przeważająca część obszaru gminy Inowrocław znajduje się w dorzeczu Odry - w zlewni
Noteci i jest odwadniana przez niewielkie cieki, z których największy Kanał Smyrnia Duża odwadnia północną część obszaru gminy
Na obszarze gminy znajdują się dwa średniej wielkości jeziora:
• Jezioro Szarlej o powierzchni 68,5 ha i objętości 1572 tys. m3 znajduje się w północnej
części rynny Jeziora Gopło – jezioro rynnowe znajdujące się obecnie w stadium zaawansowanej eutrofizacji (zarastanie i wypłycanie), głównie ze względu na rolniczy charakter użytkowania zlewni oraz dopływ ścieków do wód jeziora,
• Jezioro Piotrkowickie o powierzchni 48,7 ha i objętości wody 1164 tys. m3 - jezioro rynnowe znajdujące się w stadium zarastania głównie na skutek sztucznego obniżenia lustra wody.
Brzegi jezior są przeważnie łatwo dostępne, lecz miejscami są podmokłe, a lokalnie dostępność jest ograniczona z uwagi na urozmaiconą konfigurację terenu w obrębie rynien. Ponadto
na terenie gminy znajdują się liczne niewielkie śródpolne „oczka" wodne leżące w dnach zagłębień wytopiskowych oraz lokalne mokradła i podmokłości.
Kanał Parchański we wsi Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia stanowi główny element hydrograficzny tej gminy. Związane są z nim liczne drobne cieki i rowy melioracyjne. Gmina Dąbrowa Biskupia pozbawiona jest praktycznie wód powierzchniowych. Poza Kanałem Parchańskim,
odwadniającym gminę poprzez Tążynę do Wisły.
Niemalże cały obszar gminy Gniewkowo położony jest w dorzeczu Wisły, jedynie skrajnie
południowo-zachodnia część należy już do dorzecza Odry. Właśnie przez skrajnie południowozachodni fragment gminy przebiega orograficzny dział wody I rzędu Wisła - Odra, który oddziela
od siebie dorzecza tych rzek. Badany teren odwadniany jest przez szereg cieków i rowów. W
części południowej gminy znajduje się obszar alimentacyjny (źródliskowy), gdzie swój początek
bierze m.in. Kanał Parchański. Uzupełnieniem systemu hydrograficznego gminy są obszary podmokłe wraz z „oczkami wodnymi” i dwa większe jeziora w części północnej: jezioro Nowe i Stare.
Teren gminy Złotniki Kujawskie przecinają dwa działy wodne. Przez północno-wschodnią
część gminy przebiega dział wodny I rzędu Wisła-Odra, który dzieli gminę na dwie części,
(znaczna część gminy należy do dorzecza Odry, a tylko niewielki obszar do dorzecza Wisły).
Przez środkową część natomiast biegnie dział wodny III rzędu (Noteci). Teren gmin odwadniany
jest przez kilka cieków, rowów i kanałów, wśród których do największych należą Kanał Zielona
Struga, wchodzący w skład zlewni Wisły (w części wschodniej gminy) i Kanał Smyrnia Duża (w
granicznej południowej części gminy), wchodzący w skład zlewni Odry. Przez środkową część

109

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

gminy z północy na południe przebiega ciąg jezior będący przedłużeniem rynny Jeziora Pakoskiego. Należą tu jeziora: Pęchowskie, Kościelne, Długie, Jordanowo, najgłębsze w gminie jezioro
Leszcze o głębokości 19 m oraz największe na tym terenie Jezioro Tuczno o powierzchni 76 ha i
głębokości 9,4 m. Są to jeziora typu rynnowego, o charakterystycznym długim wąskim kształcie i
stromych zboczach. Uzupełnieniem systemu hydrograficznego gminy są pojedyncze „oczka wodne”. W granicach gminy znajduje się obszar alimentacyjny (źródliskowy) Zielonej Strugi. W dolnym biegu rzeki znaczny udział w jej zasilaniu mają wody podziemne.
Obszar gminy Rojewo jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Północnowschodnia część gminy leży w dorzeczu Wisły - w zlewni Zielonej Strugi i odwadniana jest przez
niewielkie cieki.
Głównym ciekiem wodnym płynącym przez teren gminy Rojewo, jest Zielona Struga. Poza
nią występują jeszcze; Kanał Chrośna, Kanał Jurancicki oraz Kanał Smyrnia Mała. Na terenie
gminy istnieje gęsta sieć rowów melioracyjnych, które zaliczane są do szczegółowych urządzeń
melioracji wodnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wód z terenów podmokłych.
Zielona Struga jest lewobocznym dopływem Wisły o długości 34,3 km i powierzchni zlewni
238,3 km2. Swoje źródła struga ma na Wysoczyźnie Kujawskiej w okolicach Wierzchosławic i
Tarkowa, wypływając z podmokłych łąk; jest to w tym miejscu uregulowany rów, noszący nazwę
Zielona Struga. Od Jarek Zielona Struga wpływa do lasu i tworzy malownicze meandry, jej głębokość zmienia się: od około 30 cm do 80-90 cm. Przekrój wodowskazowy w Rojewicach posiada
zlewnię o powierzchni A = 85 km2, a jednostkowy spływ średni niskiej wody dla tego przekroju
wynosi: QSNW = 0,66 dm3/s km 2.
W przekroju wylotu ścieków z oczyszczalni w km 6+00, Kanał Jurancicki posiada zlewnię
A = 37 km2 i charakteryzuje się następującymi przepływami: SWQ 133 dm3/s, SNQ 27 dm3/s,
NNQ 11 dm3/s; woda wegetacyjna 84 dm3/s. Przy ujściu do Zielonej Strugi Kanał Jurancicki posiada zlewnię A = 58,7 km2 i charakteryzuje się następującymi przepływami: SWQ 202 dm3/s,
SNQ 41 dm3/s, NNQ 17 dm 3/s; woda wegetacyjna 127 dm3/s.
W zlewni Kanału Jurancickiego zainstalowane są jazy podpiętrzające wodę do podsiąkowych nawodnień rolniczych. Z tego powodu w okresie wegetacyjnym tj. w miesiącach od kwietnia
do października przepływy w kanale są regulowane.
Głównym ciekiem gminy Janikowo jest Stara Noteć Ludziska, która jest sztucznie uregulowana i nie powoduje zagrożenia powodziowego. Na terenie gminy znajduje się Zbiornik Pakoski, wybudowany w latach 1970-74. Powstał on przez spiętrzenie jeziora Pakoskiego i Bronisławskiego (w dorzeczu Noteci Zachodniej). Jego powierzchnia przy max. poziomie piętrzenia wynosi
1302 ha, natomiast przy minimalnym – 835 ha. Średnia głębokość zbiornika kształtuje się na 5,3
m, w najgłębszym miejscu wynosi 14,5 m. Ponadto na ternie gminy występuje drugie jezioro – Jezioro Ludziskie o powierzchni 21,24 ha, średniej głębokości 2,3 m, która w najgłębszym miejscu
dochodzi do 4 m.
Sieć hydrograficzną gminy Pakość tworzą: południkowy przebieg rynien Jeziora Pakoskiego i Jeziora Mielno połączonych ze sobą rzeką Noteć, Kanał Notecki odwadniający południowowschodnie tereny, Kanał Smyrnia Duża stanowiący naturalną granicę gminy, uchodzący do Noteci powyżej Jeziora Mielno i szereg innych, mniejszych cieków i rowów oraz oczek wodnych, licznie występujących w obrębie bardziej urozmaiconego krajobrazu wysoczyzny morenowej, w okolicach Radłowa.
W Leszczycach od skanalizowanego koryta żeglownego odchodzi na połdniowy zachód
stare naturalne koryto rzeki Noteci, tzw. Stara Noteć, która na tym odcinku przepływa przez Jezioro Węgiereckie. Przez teren gminy przebiega dział wodny III rzędu.
4.3.1.1 Stan i potrzeby w zakresie budowy i modernizacji obiektów chroniących przed powodzią
W gospodarce wodnej zakłada się w szczególności m.in.:
• tworzenie dodatkowych zbiorników retencyjnych oraz odbudowę i modernizację istniejących w celu poprawy warunków hydrologicznych na terenie gmin charakteryzujących się
niewielką ilością wód powierzchniowych;
• ograniczanie spływu zanieczyszczeń do cieków wód powierzchniowych;
• likwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód;
• ochronę ujęć wody oraz stref źródliskowych cieków wodnych przed zanieczyszczeniem i
wyznaczenie strefy ochrony pośredniej dla ujęć, które jej nie posiadają.
Na terenie powiatu niewielkie zagrożenia powodziowe mogą wystąpić jedynie w przypadku splotu niekorzystnych zjawisk hydrologicznych, np. intensywne opady, szybkie topnienie
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śniegów, zjawiska lodowe, powodujące podwyższenie stanu wód w rowach i kanałach, powodujące lokalne podtopienia, głównie terenów wykorzystywanych rolniczo.
Braki w systematycznej i planowej konserwacji urządzeń wodnych są bezpośrednią przyczyną podtapiania pól uprawnych, łąk i pastwisk. Jest to szczególnie widoczne np. w Gminie Rojewo w okolicach Wybranowa oraz jednostek osadniczych Łążyn Czyste, gdzie przyczyną podtopień jest praktycznie całkowity brak przepustowości Smyrni oraz rowów R-U i R-Z. Drożność
rowów melioracyjnych jest ważna również ze względu na możliwość wykorzystania ich jako
otwartych kanałów deszczowych.
4.3.1.2 Możliwości i potrzeby retencjonowania wody (tzw. duża i mała retencja)
Na terenie Powiatu Inowrocławskiego konieczne jest powiększenie zasobów wodnych
głównie poprzez budowę programu małej retencji.
4.3.1.3 Możliwości i potrzeby prowadzenia żeglugi
Niewielkie cieki na terenie powiatu uniemożliwiają prowadzenie żeglugi. Istnieje jedynie
możliwość połączenia terenów powiatu poprzez Jezioro Gopło z drogą wodną Warta-Kanał Bydgoski, którego częścią jest także Kanał Ślesiński w powiecie konińskim. Jezioro Ślesińskie oraz
Noteć z Jeziorem Gopło już w starożytności i wczesnym średniowieczu stanowiły znane szlaki
wodne. W pobliżu Konina przebiegał rzymski szlak bursztynowy. Aktywne politycznie i gospodarczo społeczeństwo kujawskie w XV wieku i XVI wieku wykorzystywało Noteć górną i środkową jako szlak komunikacyjny. Nadmiar produktów rolnych i przemysłowych z okolic Kruszwicy,
Inowrocławia, Janikowa i Bronisławia zmuszał koła gospodarcze do aktywizacji istniejącego
szlaku wodnego. Przez naturalne obniżenia terenowe między Koninem a Nakłem, wykorzystując
łańcuch jezior kujawskich, w latach 1870-1949 wykonano etapami drogę wodną Warta-Kanał
Bydgoski. Wraz z udoskonaleniem techniki budownictwa śluz i jazów. W latach 1870-1878 w
granicach byłego zaboru pruskiego uregulowano Noteć górną, budując na niej 8 śluz żeglugowych.
Cała droga wodna Warta-Kanał Bydgoski ma łącznie 146,6 km długości. Bierze swój początek w km 406,6 Warty w Morzysławiu pod Koninem i kończy się w km 23,2 drogi wodnej Wisła-Odra, tj. w Kanale Bydgoskim. Jej częścią jest żeglowny Kanał Ślesiński, rozpoczynający się
od Warty w Morzysławiu i biegnący w kierunku północnym. Kanał ten łączy rzekę Wartę z Jeziorem Gopło. Jego długość wynosi 32 km, w tym odcinków przekopanych - 18,7 km. Powierzchnia
zlewni jest rozległa i zajmuje 410,9 km2. Pozostałe odcinki drogi wodnej to Jezioro Gopło (27,5
km), Noteć górna skanalizowana od Gopła do Antoniewa (62,1 km), Kanał Górnonotecki od Antoniewa do Kanału Bydgoskiego (25,0 km). Prowadzenie żeglugi będzie możliwe po całkowitej
modernizacji tej drogi wodnej.
Jezioro Gopło. Trasa drogi wodnej Warta-Kanał Bydgoski przebiega na długości 27,5 km
przez Jezioro Gopło w zlewni Noteci wschodniej. Gopło jest typowym jeziorem rynnowym, o
obrzeżu utworzonym z mineralnych utworów aluwialnych i bagienno-torfowych. Płaskie jego
brzegi są tylko częściowo porośnięte lasami we wschodniej środkowej części. Bezpośrednio do
skarp jeziora przylegają żyzne ziemie kujawskie. Zachowane w niektórych miejscach nabrzeża
przeładunkowe świadczą o intensywnym dawniej eksporcie płodów rolnych z okolic Jeziora Gopło. Obecnie na jeziorze rozwija się tylko turystyka wodna. Do północnej, wschodniej części jeziora wpada kanał melioracyjny Bachorze, którym małymi łodziami turystycznymi można dopłynąć do rzeki Zgłowiączki, będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły we Włocławku.
Tabela 21. Charakterystyka morfometryczna jeziora Gopło
Wysokość n.p.m. (m)
Powierzchnia (ha)
3
Objętość (tys. m )
Głębokość maks. (m)
Głębokość średnia (m)

77,0
2154,5
78497,0
16,6
3,6

Długość maks. (m)
Szerokość maks. (m)
Długość linii brzegowej (m)
Rozwinięcie linii brzegowej
Wskaźnik odsłonięcia

25000
2500
91300
5,55
598,.5

Źródło: Jańczak 1996. Atlas jezior Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
4.3.1.4

Budowle hydrotechniczne
W najbliższym czasie należy dokonać inwentaryzacji urządzeń wodnych na wszystkich
ciekach wodnych w gminach.
Bardzo zróżnicowany jest stan urządzeń melioracyjnych, pochodzących głównie z lat
1960-1975. System urządzeń melioracyjnych wymagać będzie modernizacji, renowacji oraz
przebudowy, zwłaszcza pod kątem nawadniania użytków rolnych i zielonych.
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4.3.1.5

Stan i potrzeby budowy oraz odbudowy stawów i oczek wodnych
Odbudowa stawów śródpolnych i „oczek wodnych” jest szczególnie pożądana na wszystkich terenach rolniczych, głównie ze względów krajobrazowych i biocenotycznych i nawodnieniowych. Umożliwią one także zahamowanie i magazynowanie spływu wód z terenów rolniczych.
4.3.1.6 Możliwości wykorzystania wód płynących dla celów rozwoju turystyki
Zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej należy rozumieć
w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, którą w odniesieniu do rekreacji oznacza taki
sposób oraz zakres uwypuklenia i udostępnienia walorów danego terenu, który sprzyjałby rozwojowi turystyki i rekreacji, był przyjazny środowisku przyrodniczemu oraz dawał szansę wykonalności pod względem ekonomicznym. W przypadku terenu powiatu zakres kolizji rozwoju
funkcji rekreacyjnej jest niewielki. Praktycznie dotyczy on tylko większych jezior oraz Jeziora
Gopło jako części drogi wodnej Warta-Kanał Bydgoski, wykorzystywanej obecnie tylko do sporadycznych rejsów wycieczkowo-turstycznych.
Na terenie powiatu należy wybrać miejsca o najwyższych walorach przyrodniczych w celu
udostępnienia ich dla kontrolowanej turystyki kwalifikowanej. Dotyczy to zwłaszcza terenów
chronionych.
4.3.2 Przewidywane kierunki zmian
Przewidywane zmiany związane są głównie ze zwiększeniem czystości wód powierzchniowych, zwłaszcza cieków oraz stawów (zmniejszenie eutrofizacji) oraz zwiększeniem ilości drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym.
4.3.3 Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania
Zarówno cele średniookresowe, priorytety, limity i okresy ich uzyskania wynikają z opracowanych i zatwierdzonych różnych dokumentów planistycznych (strategie, studia), a także z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
Ochrona przed powodzią – wybór priorytetów do 2010 r.:
• dążenie do pozostawienia wód powierzchniowych w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie do wyznaczenia odcinków lub akwenów przydatnych m.in. do: wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia, celów kąpielowych – do 2015 r.;
• opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza dla poszczególnych zlewni (RZGW);
• opracowanie całościowego bilansu wodno-gospodarczego powiatu;
• ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych (podtapianych);
• naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych;
• zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni poprzez małą retencję zbiornikową, zalesienia,
właściwe zabiegi agrotechniczne i melioracyjne;
• wprowadzenie Wojewódzkiego Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej (we współpracy z RZGW);
Ochrona przed powodzią - zadania na lata 2003 – 2006:
• sporządzenie wykazów wód
• utworzenie katastru wodnego dla regionów wodnych,
• stworzenie bazy danych i systemu wymiany informacji z zakresu gospodarki wodnej na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
• stworzenie systemu wymiany informacji, komunikacji i łączności w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej .
Ochrona przed powodzią - cel średniookresowy do 2010 r.
Kierunki działań:
• ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych (podtapianych);
• naprawa, odbudowa i modernizację urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej, poprawa stabilności obwałowań na odcinkach wysokiego ryzyka;
• zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni poprzez matą retencję zbiornikową zalesienia,
właściwe zabiegi agrotechniczne i melioracyjne;
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4.3.4

Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikająca z dokumentów rządowych
Wszystkie zadania przypisane do realizacji samorządom powiatowym i gminnym, a wynikające z programu wykonawczego do drugiej polityki ekologicznej państwa na lata 2000- 2010 zostały ujęte w niżej przedstawionych tabelach.
4.3.5 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
Cele zawarte kryteria PGO woj. kujawsko – pomorskiego zostały przetransponowane do
warunków kryteria potrzeb powiatu inowrocławskiego. Program wojewódzki nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych na terenie powiatu inowrocławskiego.
4.3.6 Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Środowisko przyrodnicze dolin cieków stanowi fragmenty korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Obszary chronione stanowią uwarunkowania, które w rozmaity
sposób ograniczają i regulują możliwości zagospodarowania przestrzennego, w tym także związanego z wodami powierzchniowymi.
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w
skali powiatu, należy wymienić:
• zadania i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• zadania i kierunki przyjęte w strategiach rozwoju zrównoważonego gmin;
• wymogi wynikające z obowiązujących przepisów;
• dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym, a aktualnym;
• szczególne potrzeby regionu (powiatu) w zakresie osiągnięcia rozwoju zrównoważonego;
• ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia;
• możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego;
• obecne zaawansowanie inwestycji;
• wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.
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4.3.7

Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej

7

8

9 10 11 12

1

2

3

P

I

P

Stworzenie bazy
danych i systemu
wymiany informacji z
zakresu gospodarki
wodnej na obszarze
powiatu
Budowa instalacji
odprowadzania do
kanalizacji deszczowej
oraz oczyszczania
wód opadowych i
roztopowych spływających z dróg powiatowych
Współudział w tworzeniu systemów
wymiany informacji i
łączności w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej; opracowanie planu operacyjnego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
z uwzględnieniem
ochrony środowiska
dla terenów zagrożonych powodzią.

zarząd powiatu/
RZGW

zarząd powiatu/
zarząd dróg
powiatowych

zarząd powiatu/
wojewoda,
WIOŚ, IMGW,
PIG, RZGW

Zadania koordynowane
1

P

2

P

3

P

4

5
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P

I

Współudział w stwo- wojewoda/
rzeniu systemu ochro- RZGW, zarząd
ny przeciwpowodzio- powiatu, gminy
wej
Przygotowanie programu odbudowy
melioracji podstawowej i szczegółowej
Współudział w prowadzeniu monitoringu
jakości wód powierzchniowych
Określenie granic
obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią oraz zasad
ich użytkowania
Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu
odbudowy zdekapitalizowanych systemów
melioracji wodnych
szczegółowych

KPZMiUW,
spółki wodne/

WIOŚ/ zarząd
powiatu, gminy

RZGW/ zarząd
powiatu, gminy

KPZMiUW,
spółki wodne/
właściciele
nieruchomości,
gminy, zarząd
powiatu

Szacunkowe
nakłady

6

Zadania własne

Cel przedsięwzięcia

5

2011

2008

4

2010

2007

3

2009

2006

2

2005

1

Opis przedsięwzięcia

2004

Rodzaj przedsięwzięcia

L.p.

Termin realizacji
Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Ocena ważności w
hierarchii zadań

Tabela 22.
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6

7

8

9

10

11

60 tys w Budżet Powiatu
2004
roku

Opracowanie progra- WZMiUW, zamu i podjęcie jego
rządy dróg/
realizacji w zakresie
zarząd powiatu,
odbudowy oraz mogminy
dernizacji cieków i
urządzeń melioracji
P/I
wodnych podstawowych celem uzyskania
projektowanych parametrów hydrologicznych – remonty przepustów
Regulacja i odbudowa RZGW,
rzek i kanałów w
KPZMiUW
zlewni Noteci (Kanał
I Smyrnia Duża, Kanał
Smyrnia Mała, Kanał
Bachorza Duża, Kanał
Bachorza Mała)
wojewoda/
Budowa systemu
RZGW, IMGW,
wymiany informacji,
P komunikacji i łączności WIOŚ, zarząd
w zakresie ochrony
powiatu, gminy
przeciwpowodziowej
Modernizacja obiekRZGW,
tów i urządzeń ochro- KPZMiUW/
I ny przeciwpowodzio- zarząd wojewej
wództwa, zarząd
powiatu, gminy
Kontrola istniejących zarządcy dróg,
P urządzeń sieci desz- RZGW/ zarząd
czowej
powiatu, gminy
Właściwe zagospoda- właściciele
rowanie terenów
nieruchomości/
przyległych do wód
RZGW,
P/I
stojących i płynących WZMiUW, gminy, zarząd
powiatu

Wytyczne dla gmin
1

2

3

4

5

Działania na rzecz
właściwego zagospoP/I darowania terenów
przyległych do wód
stojących i płynących
Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu równowagi przyrodniczej na rzekach i
jeziorach oraz przywracanie im odpoP wiedniej klasy czystości poprzez likwidację
nielegalnych spływów
ścieków oraz nawozów – rzeka Noteć,
jezioro Pakoskie,
jezioro Mielno
Utrzymanie drogi
wodnej Kanał Bydgoski – jezioro Gopło –
P/I
rzeka Warta jako szlak
wodny o znaczeniu
lokalnym
Modernizacja i odbuI dowa systemów melioracyjnych
Opracowanie planu
P ochrony przed powodzią

gminy/

gminy/ RZGW

gminy/ RZGW,
IMGW, zarząd
powiatu,

gminy, spółki
wodne/
gminy/ RZGW,
IMGW, zarząd
powiatu,
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6

P

7

P

8

P

9

P

4.3.8

Współpraca z zarzą- gminy/
dem powiatu przy
opracowaniu koncepcji
programowej małej
retencji
Wyłączenie, w plagminy/
nach zagospodarowania przestrzennego, z
zabudowy terenów
zalewowych, przestrzeganie zasad
zagospodarowania
tych terenów zapisanych w prawie wodnym
Dokonanie analizy
gminy/
kosztów różnych
wariantów zabezpieczenia terenów zainwestowanych przed
powodzią (np. dodatkowe obwałowania lub
likwidacja niektórych
obiektów)
Współudział w opragminy/
cowaniu programu
renaturalizacji i ochrony litoralu zbiorników
naturalnych i rzek

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
W planowaniu miejscowym zwrócić należy uwagę na zagospodarowanie przestrzenne i
prewencyjną ochronę przeciwpowodziową, związaną na terenie powiatu z miejscowymi podtopieniami w zależności od powstałej sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej.
Niezbędna jest aktualizacja i weryfikacja istniejących opracowań urbanistycznych pod kątem wymagań związanych z ochroną przeciwpowodziową dla obszarów położonych w zasięgu
zagrożenia powodziowego. Winna być ona dokonana w zakresie lokalizacji obiektów zagrażających środowisku gruntowo–wodnemu (np. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów przemysłowych) oraz ewidencji istniejących polderów.
W odniesieniu do przyrodniczych, agronomicznych, technicznych (w tym hydrotechnicznych) i mieszkaniowo-usługowych, elementów zagospodarowania przestrzennego potencjalnych
terenów zagrożenia podtopieniami konieczna jest analiza kosztów ekonomicznych i społecznoekonomicznych. Należy w gospodarowaniu przestrzenią i funduszach przewidzianych na minimalizowanie skutków powodzi przewidzieć tereny i środki na przeniesienie istniejących siedlisk oraz
zmianę przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego terenów przewidzianych do
zabudowy na obszary niezagrożone.
Główne kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska gmin
uwzględniają m.in. następujące działania:
• przeciwdziałanie zabudowie i zadrzewianiu terenów narażonych na podtapianie,
• opracowanie harmonogramu udrażniania i odbudowy rowów melioracyjnych,
• konserwację urządzeń hydrotechnicznych (jazy, śluzy, udrożnienie rowów),
• regulacje stosunków wodnych
- zmiana sposobu eksploatacji urządzeń melioracyjnych z budową zbiorników retencyjnych w celu złagodzenia deficytu wody dla rolnictwa
- budowa systemów nawadniających obszary rolnicze w oparciu o zasoby wód powierzchniowych
- regulacja stosunków wodnych na terenach trwałych użytków zielonych szczególnie w
obszarach o walorach przyrodniczych
- edukacja rolników w zakresie systemów nawadniających obszary rolnicze.
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5.

Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji
w perspektywie wieloletniej w sferze poprawy jakości środowiska

5.1

Gospodarowanie odpadami
Całość problematyki związanej z gospodarowaniem odpadami będzie zawarta w Planie gospodarki odpadami

5.2 Jakość wód
5.2.1 Analiza stanu istniejącego
5.2.1.1 Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
Ujęcia wód podziemnych stanowią na terenie powiatu dominującą formę zaopatrzenia w
wodę ludności miast i wsi oraz na potrzeby przemysłu i gospodarstw rolnych (tutaj głównie dla
chowu i hodowli zwierząt). Obecnie, poza niewielką ilością poboru wody z ujęć własnych (studnie kopane do pierwszego poziomu wodonośnego) usytuowanych w gospodarstwach wiejskich,
poprzez wykonanie rozwiniętych sieci wodociągowych prawie cały obszar powiatu objęty jest
dostawą wody pochodzącej z ujęć publicznych. Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie
powiatu inowrocławskiego wynosi 1115 km.
Na terenie powiatu inowrocławskiego znajdują się 2 punkty zakwalifikowane do krajowej
sieci monitoringu wód podziemnych i są to:
• Inowrocław – 1 punkt oznaczony Inowrocław nr 685;
• Janikowo – 1 punkt oznaczony Kołodziejewo nr 686.
W obu otworach badana jest woda gruntowa, która w latach 1997 – 1998 zaklasyfikowana
została do III klasy pod względem jej jakości.
Ponadto w powiecie inowrocławskim znajduje się 7 punktów obserwacyjnych sieci monitoringu lokalnego, zlokalizowanych w gminach: Janikowo, Inowrocław, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia i Kruszwica.
Jakość badanych wód przedstawia się następująco:
• wody z utworów czwartorzędowych w gminie Gniewkowo (miejscowość Gniewkowo)
oraz w gminie Kruszwica (miejscowość Kruszwica) oznaczały się III klasą czystości, natomiast wody w gminie Dąbrowa Biskupia (miejscowość Dąbrowa Biskupia) oznaczały
się II klasą czystości.;
• wody z utworów trzeciorzędowych skupione w gminach Janikowo (miejscowość Janikowo), Inowrocław (miejscowość Balin i Balin - Trzaski) oznaczały się III klasą czystości;
• wody z utworów kredowych badane w gminie Kruszwica (miejscowość Kruszwica) oznaczały się III klasą czystości.
Na terenie powiatu do potencjalnych źródeł zagrożeń dla wód podziemnych zalicza się
składowiska odpadów komunalnych, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy”, Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” oraz stacje paliw. Ewentualne zanieczyszczenia mogą
wystąpić w wyniku migracji poziomej i pionowej wód powierzchniowych i podskórnych z terenów
nierozpoznanych, nielegalnych wysypisk odpadów oraz niedostatecznie zabezpieczonych zakładowych baz paliw wybudowanych w latach 1960 / 70.
Wg danych umieszczonych w Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska za rok 2001
w powiecie inowrocławskim pobrano ogółem wody w ilości na poziomie 30,4 hm3, z czego na ce3
3
le przemysłowe – 21,1 hm , a na cele komunalne ze zorganizowanych wodociągów – 9,3 hm .
Przy czym należy pamiętać, iż nie wszyscy mieszkańcy powiatu inowrocławskiego są objęci dostarczaniem wody z sieci wodociągowych. Szacuje się, iż procesem zwodociągowania objęte
jest ok. 95% ludności zamieszkującej miasta powiatu, a w około 65% mieszkańcy wsi (przy czym
34% ludności powiatu jest mieszkańcami obszarów wiejskich). Pozostali użytkują własne ujęcia
wód podziemnych bez dokonywania pomiaru ich poboru. Ponadto woda wykorzystywana do celów rolniczych także często pobierana jest z własnych ujęć wody podziemnej lub powierzchniowej niezależnie od dostarczanej wody zorganizowanymi systemami wodociągowymi na potrzeby
komunalne.
Źródłem wody dla gospodarki komunalnej są przede wszystkim wody podziemne (ok.
95%), natomiast źródłem wód na cele rolniczo - produkcyjne są wody powierzchniowe i podziemne.
Obszary bardziej zurbanizowane charakteryzują się wyższymi wartościami poboru na cele
przemysłowe i komunalne, na obszarach wiejskich mamy przede wszystkim do czynienia z użytkowaniem wód na cele rolnicze.
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Odprowadzanie ścieków komunalnych
Wraz z postępem w zakresie wodociągowania miejscowości, na terytorium powiatu, wystąpiła potrzeba budowy sieci kanalizacyjnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych, bytowych i
technologicznych. Wszystkie wyżej wymienione strumienie zanieczyszczonych wód przed ich
odprowadzeniem do cieków lub do ziemi wymagają oczyszczenia. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu inowrocławskiego wynosi blisko 200 km. Stosunek więc zwodociągowania do skanalizowania powiatu (w długościach wykonanych sieci) wynosi 5,5, gdzie wskaźnik ten na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 5,82. Wynika więc z tego, że na
terenie województwa powiat inowrocławski jest w grupie obszarów o średnim potencjale w zakresie organizacji sieci kanalizacyjnej. Przy czym na terenie miast zorganizowana kanalizacja
jest w części kanalizacją ogólnospławną, a ponadto w podanej liczbie długości kanalizacji ujęte
zostały także odcinki kanalizacji deszczowej. Dlatego wskaźnik ten ma wyłącznie charakter poglądowy.
Obecnie na terenie powiatu funkcjonują między innymi następujące oczyszczalnie ścieków:
• komunalne:

5.2.1.2

Tabela 23. Tabela w oparciu o „Raport o stanie środowiska powiatu inowrocławskiego w roku
2000” – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
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Lokalizacja
Dąbrowa Biskupia
Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu
Oczyszczalnia ścieków
w Gniewkowie
Dom Pomocy Społecznej Kawęczyn
Dom Pomocy Społecznej Warzyn
Kujawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa – osiedle
mieszkaniowe Dulsk
Dom Pomocy Społecznej Piotrkowice
PWiK w Inowrocławiu –
oczyszczalnia ścieków
Dom Pomocy Społecznej Ludzisko
Dom Pomocy Społecznej Kołuda Mała
Bloki Mieszkalne Głogówiec
Spółka Wodno – Ściekowa Kruszwica –
oczyszczalnia
Dom Pomocy Społecznej Ostrowo
Ośrodek Kolonijny w
Złotowie
Miejska oczyszczalnia
ścieków w Pakości
Oczyszczalnia Dziarnowo
Oczyszczalnia w Złotnikach Kujawskich
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna „Nowość”
Jezuicka Struga –
oczyszczalnia osiedla
mieszkaniowego

Gmina
Dąbrowa Biskupia
Dąbrowa Biskupia

Średni zrzut ścieTyp
ków m3/d
30,4
mech-biologiczna

Odbiornik
Rów melioracyjny
Rów melioracyjnyKanał Parchański
Rów melioracyjny –
Kanał Gniewkowski
Rów melioracyjny
Kanał Parchański

25,0

mech-biologiczna

Gniewkowo

1126,0

mech-biologiczna

Gniewkowo

15,0

mech-biologiczna

Gniewkowo

40,0

mech-biologiczno Rów melioracyjny
chemiczna

Inowrocław

10,0

mech-biologiczna

Inowrocław

10,2

mech-biologiczna

19 536,0

mech-biologiczna

Janikowo

28,0

mech-biologiczna

Jezioro Ludzisko

Janikowo

47,5

mech-biologiczna

Rów melioracyjny

Janikowo

48,0

mechaniczna

Rów melioracyjny

Kruszwica

4 600,0

mech-biolchemiczna

Rzeka Noteć

Kruszwica

50,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny
zl. Jezioro Gopło

Kruszwica

8,0

mech-biologiczna

Jezioro Gopło

Pakość

430,0

mech-biologiczna

Rzeka Noteć Górna

Pakość

32,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny
Kanał Notecki

Złotniki Kujawskie

447,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny

Rojewo

31,0

mech-biologiczna

Kanał Jurancicki

m. Inowrocław

Rów melioracyjny
Jezior Szarlej
Jezioro Piotrkowickie
Rów Rąbiński, rz.
Noteć
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•

zakładowe:

Tabela 24. Tabela w oparciu o Raport o stanie środowiska powiatu inowrocławskiego w roku
2000 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

Lokalizacja
„Kom-Rol”
KobylnikiGospodarstwo
Rolne
Bąkowo
„Kom-Rol”
KobylnikiGospodarstwo
Rolne
Sobiesiernie
Rolnicza
Spółdzielnia
Pracownicza Modliborzyce
Zakład
Przetwórstwa
Cykorii w Wierzchosławicach
AWRSP oczyszczalnia
Wierzchosławice
AWRSP oczyszczalnia
Wierzbiczany
AWRSP oczyszczalnia
Cieślin
„Kom-Rol”
Kobylniki
Gospodarstwo
Rolne
Łojewo
AWRSP oczyszczalnia
Gnojno
Spółdzielni Produkcyjno
– Handlowa „SINWAR”
w Inowrocławiu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTURRS”
w Inowrocławiu
Inowrocławskie Zakłady
Chemiczne „Soda –
Mątwy w Inowrocławiu
Inowrocławskie Zakłady
Chemiczne „Soda –
Mątwy w Inowrocławiu
Cukrownia Janikowo
Janikowskie
Zakłady
Sodowe „Janikosoda”
S.A. w Janikowie
Instytut
Zootechniki
Zakład Doświadczalny
Kołuda Wielka
Rolnicza
Spółdzielnia
Produkcyjna
„Zjednoczenie” Janocin
„Kom-Rol” Kobylniki –
Gospodarstwo
Rolne
Brześć
AWRSP-oczyszczalnia
Polanowice
„Kom-Rol” Kobylniki
„Kom-Rol” Kobylniki –
Gospodarstwo
Rolne
Tarnówko
Punkt Skupu Mleka
Chełmce

Gmina

Średni zrzut ścieków m 3/d

Dąbrowa Biskupia

20,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny

Dąbrowa Biskupia

46,5

mech-biologiczna

Rów melioracyjny

Dąbrowa Biskupia

18,0

mech-biologiczna

Kanał Parchański

Gniewkowo

78,0

mechaniczna

Rów melioracyjny
Kanał Parchański

Gniewkowo

70,5

mech-biologiczna

Rów melioracyjny

Gniewkowo

9,5

mechaniczna

Rów melioracyjny

Gniewkowo

50,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny

Inowrocław

24,0

mech-biologiczna

Jezioro Szarlej

Inowrocław

65,0

mech-biologiczna

Kanał Smyrnia

m. Inowrocław

12,3

mech-biologiczna

Rów Szymborski

m. Inowrocław

7,3

mech-biologiczna

Kanał Smyrnia

m. Inowrocław

3 337,5

mechaniczna

Rz. Noteć

m. Inowrocław

22 693,8

mechaniczna

Rz. Wisła

Janikowo

3 459,0

mechaniczna

Zbiornik Pakoski

Janikowo

82 946,0

mechaniczna

Zbiornik Pakoski

Janikowo

54,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny
Jezioro Ludzisko

Kruszwica

32,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny
Jezioro Gopło

Kruszwica

31,5

mech-biologiczna

Rów melioracyjny,
zl. Jeziora Gopło

Kruszwica

62,5

mech-biologiczna

Kruszwica

75,0

mech-biologiczna

Kruszwica

21,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny,
zl. Jeziora Gopło

Kruszwica

0,0

mechaniczna

Rów melioracyjny

Typ

Odbiornik

Rów melioracyjny
Kanał Łagiewnicki
Rzeka Noteć
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23.

24.

25.

Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego Pakość
w Kościelcu Kujawskim
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna „Nowość”
Jezuicka
Struga
– Rojewo
oczyszczalnia zakładowa
Fabryka Cukru w TuczZłotniki Kujawskie
nie

40,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny

146,0

mech-biologiczna

Kanał Jurancicki

746,0

mech-biologiczna

Rów melioracyjny,
Jezioro Tuczno

Poza wyżej wymienionymi przy niektórych obiektach użyteczności publicznej funkcjonują
niewielkie oczyszczalnie pod potrzeby lokalne, a na terenach o rozproszonej zabudowie wybudowano kilka przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.
Ogólnie należy stwierdzić, iż w ostatnim okresie obserwuje się zmniejszanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze źródeł punktowych. Nadal głównym źródłem zanieczyszczenia wód są ścieki komunalne i spływy obszarowe. Obserwuje się systematyczne zmniejszanie
zużycia wody i w konsekwencji spadek ilości odprowadzanych ścieków.
W 2001 roku z terenu powiatu ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód
powierzchniowych lub do ziemi stanowiły 25,4 hm3, w tym oczyszczonych odprowadzono 24,3
hm3.
W 2001 roku 61,4% ścieków pochodzących od ludności powiatu było oczyszczanych w
oczyszczalniach ścieków.
5.2.1.3

Wody opadowe
W powiecie inowrocławskim problemem jest także kanalizacja deszczowa i spływ wód
opadowych, często bezpośrednio do odbiornika, którym jest środowisko gruntowo - wodne.
Urbanizacja terenów, utwardzanie powierzchni powoduje konieczność skanalizowania powierzchni ziemi i ujmowanie w sposób zorganizowany wód opadowych. W niewielkim stopniu
kanalizacją deszczową objęte są tereny miast powiatu w około 30%. Natomiast tereny wiejskie w
zasadzie nie posiadają zorganizowanych systemów zbierania wód opadowych. Niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowych istnieją na niektórych drogach o szczególnym znaczeniu dla regionu. Ta część wód opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych jest
odprowadzana do odbiorników (wód powierzchniowych) bezpośrednio bez podczyszczania.
Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy też przewidzieć oczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to większych jednostek osadniczych o zwartej zabudowie, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów, powierzchni dachowych.
W miastach powiatu planuje się wykorzystanie istniejących odcinków kanalizacji ogólnospławnej jako sieci deszczowej, a w pozostałych nieskanalizowanych częściach terenu doprojektowanie dodatkowych kanałów, szczególnie w części obszaru o dużych skupiskach zabudowy.
W przypadku pozostałych terenów objętych planową rozbudową sieci kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci rozdzielczej, przy czym w każdym uzasadnionym przypadku planowane jest
podczyszczanie ścieków deszczowych przed zrzutem ich do odbiorników.
Odprowadzanie ścieków przemysłowych
W ostatnich latach w kraju obserwuje się tendencje do ograniczania ilości powstających
ścieków przemysłowych. Powiat inowrocławski nie odbiega w tym obszarze od tych uwarunkowań. Sytuacja ta jest spowodowana wprowadzaniem racjonalizacji gospodarki wodnej w zakładach, ale także regresją gospodarczą w powiecie, która doprowadziła w ostatnich latach do likwidacji szeregu uciążliwych zakładów.
Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” S.A. w Janikowie były wpisane na listę zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska w skali kraju (tzw. „lista 80”, zostały warunkowo
skreślone w roku 2001), a Cukrownia „Janikowo” w Janikowie, Fabryka Cukru w Tucznie oraz
Inowrocławskie Zakłady Sodowe Soda – Mątwy” S.A. znajdują się na liście zakładów szczególnie uciążliwych w skali województwa. Do marca 1994r. bezpośrednio do wód powierzchniowych
odprowadzano ścieki z Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy oraz do grudnia 1994r. z Cukrowni
„Kruszwica”. Po tych terminach ścieki z obu jednostek gospodarczych skierowano do mechaniczno – biologiczno – chemicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Kruszwicy.

5.2.1.4
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Od sierpnia 1999 r. Janikowskie Zakłady Sodowe wdrożyły zamknięty obieg wody pochłodniczej, co spowodowało:
• Zmniejszenie poboru wody z jeziora Pakoskiego o około 80%;
• Zminimalizowanie do niezbędnego minimum zrzutu ścieków (wód pochłodniczych) z terenu zakładu;
• Przywrócenie równowagi termicznej w odbiorniku (zaprzestanie odprowadzania ścieków
podgrzanych);
• Zmniejszenie ładunku azotu amonowego wprowadzanego ze ściekami do odbiornika.
5.2.1.5 Wpływ rolnictwa na jakość wód
Wpływ rolnictwa na jakość wód jest uzależniony od wielu czynników: ukształtowania terenu, stosowanej gospodarki nawozowej, stanu opadów atmosferycznych i warunków klimatycznych, usytuowania w stosunku do wód powierzchniowych lub podziemnych itp. Do zanieczyszczeń powierzchniowych lub obszarowych wód zaliczane są m.in. zanieczyszczenia spłukiwane
opadami atmosferycznymi z terenów rolnych i leśnych. Obejmuje to także zanieczyszczenia
wsiąkające do gruntu, przenikające do wód gruntowych i za ich pośrednictwem zasilające wody
powierzchniowe. Czynnikami zanieczyszczającymi, wymywanymi z pól, łąk i pastwisk do odbiorników, są przede wszystkim składniki nawozów mineralnych i organicznych (gnojowica, gnojówka, obornik), chemiczne środki ochrony roślin, ścieki i osady ściekowe wykorzystywane do celów
rolniczych lub w niewłaściwy sposób wprowadzane do ziemi. Ze względu na strukturę gruntów
na terenie powiatu inowrocławskiego, przeważającą ilość gruntów i użytków rolnych, zagrożenie
ze strony rolnictwa na jakość wód w tym regionie jest bardzo ważnym problemem.
W stosunku do zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
uwzględniając:
• zawartość związków azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym
uwzględnieniem wód pobieranych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia,
• stopień eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych i
wód przybrzeżnych, dla których czynnikiem eutrofizacji jest azot,
• charakterystykę terenu, ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju działalności rolniczej,
struktury użytków rolnych, koncentracji produkcji zwierzęcej, rodzaju gleb i klimatu.
5.2.1.6 Prawidłowa eksploatacja ujęć a jakość wody
W związku z wprowadzeniem nowych standardów jakości wody, od roku 2002 służby sanitarne województwa kujawsko - pomorskiego dokonują kompleksowej oceny jakości wody ujmowanej dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W około 50% przypadków stwierdzono, iż
badana woda nie odpowiada obowiązującym wymogom. W większości przypadków odnosi się to
do przekroczonych dopuszczalnych stężeń żelaza i manganu, tzn. przypadków gdzie możliwa
jest stosunkowo prosta i skuteczna modernizacja stacji uzdatniania.
Brak rozporządzeń określających m.in. sposób badań, oceny oraz prezentowania wyników stanu wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, ustalając pięć klas, dla prezentowania stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych oraz stanu ilościowego i
chemicznego wód podziemnych. - nie pozwala na określenie dysproporcji pomiędzy stanem aktualnym a pożądanym w myśl nowego prawa wodnego.
5.2.1.7 Problem nielegalnych podłączeń
Identyfikacja nielegalnych podłączeń na terenach gmin w powiecie inowrocławskim powinna nastąpić w wyniku inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie jest to
problem nierozpoznany stanowiący zagrożenie zarówno dla środowiska gruntowo – wodnego,
jak i dla gospodarki komunalnej powiatu. Planuje się sukcesywne rozwiązywanie tego problemu
w miarę postępu prac w kierunku skanalizowania terenów poszczególnych gmin i zidentyfikowania wszystkich podmiotów dokonujących nielegalnych zrzutów do kanalizacji komunalnej, niezależnie od jej charakteru.
5.2.1.8 Problem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych
W związku z tym, że żadna z gmin na terenie powiatu inowrocławskiego nie jest skanalizowana w stopniu zadowalającym gospodarka ściekowa w znacznym stopniu oparta jest na
gromadzeniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych i wywozie ich do punktów zlewczych włą-
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czonych najczęściej do kanalizacji komunalnej lub bezpośrednio zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków.
Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy,
mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości
ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej żadna z
gmin w powiecie nie zewidencjonowała wszystkich zbiorników bezodpływowych, dlatego oszacowanie ich ilości, pojemności, stanu technicznego oraz dokonanie oceny prawidłowości ich
eksploatacji jest niemożliwe.
Do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy posiadający wymagane w tym zakresie zezwolenie wydane przez wójta lub burmistrza
właściwego ze względu na świadczenie usług.
Nierozpoznana w pełni sytuacja w gospodarce ściekami gromadzonymi w zbiornikach
bezodpływowych pozwala sądzić, iż prawdopodobnie duża część tych zbiorników nie spełnia
wymagań w zakresie właściwego stanu technicznego, a także wywóz zgromadzonych ścieków
odbywa się przez firmy niekoniecznie do tego uprawnione, a często także dokonywany przez
samych użytkowników (szczególnie w przypadku gospodarstw rolnych) na pola własne w celu
rolniczego wykorzystania. Są to działania niezgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Ponadto zarówno nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki, jak i niekontrolowany ich
wywóz stanowią poważne zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego. Takie działania powodują zachwianie równowagi biologicznej i gospodarczej, stanowią m.in. zagrożenie bakteriologiczne dla wód powierzchniowych przeznaczonych na kąpieliska, skażenia ujęć infiltracyjnych
wody, zanieczyszczenia wód przeznaczonych na hodowle ryb i do rekreacji oraz nadmiernego
zanieczyszczenia i eutrofizacji wód stojących powierzchniowych.
5.2.1.9 Problem kanalizacji ogólnospławnej
Problem kanalizacji ogólnospławnej na terenie powiatu inowrocławskiego występuje obszarowo na terenie miast, gdzie miejscami brak rozdzielczego systemu kanalizacyjnego. Powoduje to zakłócenia w pracy oczyszczalni, niższą skuteczność redukcji zanieczyszczeń oraz wyższe koszty oczyszczania. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej w miastach jest zły. W związku z
tym w miastach planuje się wykorzystanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej jako sieci deszczowej, a w pozostałych nieskanalizowanych częściach terenu doprojektowanie dodatkowych
kanałów, szczególnie w częściach obszarów o dużym skupieniu zabudowy. W przypadku pozostałych terenów objętych planową rozbudową sieci kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci
rozdzielczej, przy czym w każdym uzasadnionym przypadku planowane jest podczyszczanie
ścieków deszczowych przed zrzutem ich do odbiorników.
Tereny wiejskie nie zostały skanalizowane w stopniu zadowalającym, co powoduje częste
niedociążenie hydrauliczne gminnych oczyszczalni ścieków, ale nadmierne okresowe ich obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń (z powodu ścieków dowożonych).
Pozostałe istniejące systemy kanalizacyjne działają w większości jako rozdzielcze, a planowane dalsze działania w zakresie skanalizowania docelowego gmin powiatu także przewidują
kanalizację komunalną w systemie rozdzielczym.
5.2.1.10 Zabezpieczenie ilościowe i jakościowe wody dostarczanej mieszkańcom
Na terenie powiatu inowrocławskiego znajdują się 2 punkty zakwalifikowane do krajowej
sieci monitoringu wód podziemnych i 7 punktów obserwacyjnych sieci monitoringu lokalnego.
Dane na ten temat dokładnie opisano w rozdziale 5.2.1.1.
Obecnie do sieci regionalnej należą punkty przedstawione w raporcie za 2001 rok:
• Gniewkowo (48) – III klasa (wody niskiej jakości)
• Pakość (67) – II klasa (wody średniej jakości)
• Janikowo (68) – III klasa (wody niskiej jakości)
• Inowrocław - Trzaski (70) – III klasa (wody niskiej jakości)
• Balin st. 2, gm. Inowrocław (71) – III klasa (wody niskiej jakości)
• Balin st. 1, gm. Inowrocław (72) – III klasa (wody niskiej jakości)
• Dąbrowa Biskupia (73) – II klasa (wody średniej jakości)
• Kruszwica (76) – II klasa (wody średniej jakości)
• Kruszwica (77) – III klasa (wody niskiej jakości).
Pod względem ilościowym i zasobowym nie ma przeciwwskazań do pokrycia pełnego zapotrzebowania wody dla ludności całego powiatu inowrocławskiego, natomiast pod względem
jakościowym będą musiały ulec modernizacji lub przebudowie istniejące stacje uzdatniania wody, gdyż w dużej mierze dotychczasowe ich wyposażenie nie zapewnia dostatecznego stopnia
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redukcji zanieczyszczeń w wodzie podawanej do picia i na potrzeby gospodarcze – zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5.2.1.11 Współpraca gmin w dziedzinie ochrony wód
Brak w opracowywanej aktualnie strategii rozwoju powiatu inowrocławskiego zdefiniowanych zasad oraz potrzeb współpracy gmin w dziedzinie ochrony wód, wskazuje, iż właśnie to jest
czynnik ograniczający w niej rozwój. W oparciu o udostępnione dokumenty będące w posiadaniu
administracji samorządowej na szczeblu gminy i powiatu można zdefiniować następujące problemy:
• brak spójnej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez powiat i gminy;
• słabe rozpoznanie sytuacji przedsiębiorców (w tym w zakresie gospodarki wodno – ściekowej);
• niskie wykorzystania środków pomocowych w powiecie;
• zły stan obiektów melioracyjnych.
Uwarunkowania takie nie sprzyjały dotychczasowej współpracy gmin, także wspólnego
programu wypracowanego dla ochrony wód. Każda z gmin powiatu inowrocławskiego realizowała zadania w tym temacie w ramach działań własnych, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych. W każdej z gmin powiatu rozpoznane są posiadane podstawowe zasoby wodne oraz
cieki i akweny wód powierzchniowych w granicach gminy. Natomiast żadna z gmin nie posiada
pełnej identyfikacji zagrożeń dla środowiska gruntowo – wodnego. Na obecnym etapie opracowywania programów powiatowego i gminnych należy rozważyć możliwość utworzenia celowego
związku gmin na potrzeby ochrony wód w powiecie uwzględniając ich zlewnie i doprecyzowania
zadań wspólnych dla potrzeb związku.
Powiat położony jest w dorzeczu rzeki Odry i Wisły obejmując zlewnie cząstkowe rzek Noteci, Kanałów Smyrnia Duża i Mała oraz Kanałów Bachorza Duża i Mała. Wszystkie rzeki badane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Noteć, Kanał Smyrnia) niosą wody zanieczyszczone ponadnormatywnie. Na ich stan wpływają w dużym stopniu zanieczyszczenia pochodzące m. in. z nielegalnych wylotów kanalizacyjnych, nielegalnych zrzutów do kanalizacji,
wylotów kanalizacji deszczowej oraz z powodu niezidentyfikowanego spływu zanieczyszczeń
obszarowych, nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, niewłaściwego wykorzystywania ścieków komunalnych w celach rolniczych itp. Problem jakości wód powierzchniowych,
wód podziemnych i środowiska gruntowego powinien być rozwiązany globalnie dla całego powiatu, a nawet w powiązaniu z terenami ościennymi powiatu. Rozwiązanie tego problemu wymaga ścisłej współpracy między gminami przy koordynacji powiatu i podjęcia działań systemowych dla całego obszaru inowrocławskiego.
5.2.1.12 Sposób kształtowania taryf
Koszty jednostkowe za pobór wody i odprowadzanie ścieków muszą uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa produkujące wodę podawana do sieci wodociągowych i oczyszczające ścieki. Cena 1 m3 wody czy ścieków musi
uwzględniać: koszty remontów, konserwacji, wynagrodzeń pracowników, opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska, planowane modernizacje, amortyzację obiektów i urządzeń, zysk
firmy itp.
Koszt jednostkowy ustalany dla użytkowników indywidualnych (mieszkańców) powinien
być niższy niż koszt jednostkowy na potrzeby przemysłu. Jest to m.in. związane z realizacją założeń polityki ekologicznej państwa, w której to także cena za pobór wody i zrzut ścieków ma być
jednym z elementów stymulujących do ograniczania wodochłonności, materiałochłonności i
energochłonności.
5.2.2 Przewidywane kierunki zmian
Zaopatrzenie w wodę o dobrej jakości jest jednym z najważniejszych celów zaspokajania
potrzeb ludności. Ocena stanu urządzeń służących poboru wody oraz jej uzdatniania i dalej przesyłu do punktów poboru wymusza dążenie do rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia
w wodę w taki sposób, aby obejmowały one jak największą liczbę użytkowników na terenie
wszystkich gmin powiatu. Przewiduje się, że docelowo w systemach indywidualnego zaopatrzenia
mają pozostać jedynie ci korzystający, dla których doprowadzenie zorganizowanych wodociągów
będzie nieuzasadnione ekonomicznie. Takie działania mają także zapewnić poprawę jakości wody dostarczanej do odbiorców tak, aby spełniała ona wymagania stawiane obecnie obowiązującymi przepisami. W celu ochrony wody i środowiska gruntowo – wodnego niezbędnym jest ograniczanie do niezbędnego minimum źródeł stanowiących zagrożenie dla jakości wód podziemnych
i powierzchniowych.
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W zakresie zarządzania zasobami wodnymi w powiecie inowrocławskim przewiduje się ścisłą współpracę z organami RZGW odpowiadającymi za zarządzanie wodami powierzchniowymi
zlokalizowanymi na terenie powiatu. Współpraca konieczna jest przy sporządzeniu wykazu wód
powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, sporządzeniu wykazu wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli, dokonaniu
analizy stanu zasobów wodnych w regionie wodnym, sporządzeniu wykazu obszarów chronionych na terenie regionu wodnego, ustanowionych na podstawie ustawy i przepisów o ochronie
przyrody oraz terenów określonych w art. 6 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz załączniku nr IV,
pkt 1.5, sporządzeniu wykazu obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami
azotu.
Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na jakość oraz stan zasobów wodnych i nierozerwalnie związanych z gospodarką wodną jest gospodarka ściekowa. W świetle takich uwarunkowań na terenie powiatu będą podjęte działania mające na celu dążenie do realizacji
zadań w gospodarce ściekowej wynikających ze zobowiązań międzynarodowych Polski (stanowisko negocjacyjne w negocjacjach z UE w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisów
Prawa Wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej w województwie. W perspektywie
do 2015 roku (okres docelowy niniejszego Programu do 2010) wszystkie aglomeracje o RLM≥15
000 powinny zostać wyposażone w mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków z usuwaniem związków biogennych wraz z systemami kanalizacji.
5.2.3 Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania
Zarówno cele średniookresowe, priorytety, limity i okresy ich uzyskania wynikają z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów:
• Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2002 –
2010,
• Strategii rozwoju dla województwa kujawsko - pomorskiego.
Założenia polityki państwa w zakresie ochrony i poprawy jakości wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych stanowią jedno z zadań priorytetowych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Stan czystości jezior oraz płynących wód powierzchniowych jest ciągle niezadowalający,
pomimo znacznej jego poprawy w ostatnim dziesięcioleciu. Ciągle zbyt niski jest poziom skanalizowania i to w szczególności terenów wiejskich oraz niedostateczne wyposażenie w urządzenia
służące oczyszczaniu ścieków. Niejednokrotnie zastosowane technologie oczyszczania ścieków
są przestarzałe i nie spełniają podstawowych wymagań w zakresie oczekiwanej redukcji zanieczyszczeń w ściekach.
Osiągnięcie takiej redukcji będzie wymagało wielu działań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających.
W związku z tym, że powiat inowrocławski charakteryzuje się przeważającą działalnością
przemysłowo - rolniczą na szczególną uwagę zasługuje także konieczność ograniczania ładunków azotu wprowadzanego ze ściekami lub nawozami do wód powierzchniowych i do ziemi.
Ponadto wymagane jest ograniczenie zużycia wody podziemnej na cele przemysłowe do
niezbędnego minimum, a tym samym doprowadzenie do racjonalizacji wykorzystania eksploatowanych zasobów wodnych. Obszar powiatu inowrocławskiego jest bogaty zarówno w wody powierzchniowe, jak także w udokumentowane zasoby wód podziemnych z zlokalizowanym częściowo Głównymi Zbiornikiem Wód Podziemnych w dorzeczu Odry o wysokiej ochronie.
Cel średniookresowy do 2010 roku:
Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych, ochrona wód
podziemnych oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa odpowiedniej jakości i ilości wody do picia. Mniejsze zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych.
Zaopatrzenie w wodę – zasoby wodne
Priorytety do 2010 roku:
1. Ograniczanie zużycia wody z ujęć podziemnych do celów przemysłowych. Kontynuacja
podjętych działań w zakresie racjonalizacji zużycia wody, które sprawiły, że od 1990 r.
pobór wody w gospodarce narodowej zmniejszył się o 30%, szczególnie poprzez wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT) tak w przemyśle i w gospodarstwach do-
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mowych. Eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe przez
stosowanie odpowiednich instrumentów ekonomicznych.
2. Kontynuacja wprowadzania zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii
produkcji w przemyśle.
3. Kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych.
4. Zwiększenie skuteczności ochrony zasobów wód podziemnych, zwłaszcza głównych
zbiorników tych wód, przed ich ilościową i jakościową degradacją na skutek nadmiernej
eksploatacji oraz przenikania do warstw wodonośnych zanieczyszczeń z powierzchni
ziemi.
5. Dążenie do pozostawienia wód powierzchniowych w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie do wyznaczenia odcinków lub akwenów przydatnych do: wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia, celów kąpielowych, bytowania ryb łososiowatych – do 2015 roku.
6. Wdrażanie programów zaopatrzenia miast i gmin powiatu inowrocławskiego w wodę.
7. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych z uwzględnieniem uwarunkowań zawartych w programie województwa kujawsko - pomorskiego.
8. Modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody.
9. Likwidacja nieczynnych ujęć wody.
10. Opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza dla poszczególnych zlewni (RZGW).
11. Opracowanie całościowego bilansu wodno-gospodarczego powiatu.
12. Opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza dla poszczególnych zlewni (RZGW).
13. Opracowanie całościowego bilansu wodno-gospodarczego województwa.
14. Wprowadzenie Wojewódzkiego Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej (we
współpracy z RZGW).
15. Zapewnienie 75% usuwania biogenów ze ścieków komunalnych w dorzeczu Odry – do
2015 roku.
16. Zaprzestanie odprowadzania do wód zlewni Bałtyku substancji niebezpiecznych oraz
istotnie ograniczyć zrzuty pozostałych substancji tego typu, a także nie dopuszczać do
przyrostu ładunku azotu ze źródeł rolniczych – do 2006 roku.
17. Zmodernizowanie, rozbudowanie i zbudowanie oczyszczalnie ścieków: do 2010 roku
komunalne z podwyższonym usuwaniem substancji biogennych w aglomeracjach w liczbie równoważnych mieszkańców RLM ≥ 15000, do 2015 roku komunalne w aglomeracjach o liczbie równoważnych mieszkańców RLM ≥ 2000.
18. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: miejskich, przemysłowych i
wiejskich, poprzez budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni.
19. Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach o RLM poniżej 2 tys.
20. Wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, w szczególności znaczących dla powiatu inowrocławskiego z
punktu widzenia gospodarki ściekowej.
Limity:
1. Zmniejszenie jednostkowe zużycia wody do celów przemysłowych o 50% w stosunku do
roku 1990 – do 2010 roku.
2. Zapewnienie 75% redukcji substancji biogennych ze ścieków komunalnych odprowadzanych do cieków stanowiących element zlewiska Bałtyku – do roku 2015.
3. Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych oraz istotne ograniczenie zrzutów pozostałych substancji i niedopuszczenie do przyrostu ładunku azotu ze
źródeł rolniczych – do roku 2006.
4. Zapewnienie 75% redukcji substancji biogennych ze ścieków odpływających z oczyszczalni dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM – do roku 2015.
Zadania na lata 2004 – 2007.
1. Kontynuowanie działań w zakresie ograniczania i eliminowania wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie ludności w wodę do picia oraz zastosowanie
technologiczne w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, zarówno poprzez działania prawno – administracyjne (przepisy, pozwolenia), jaki i o charakterze ekonomicznym
(podwyższone stawki opłat) – praca ciągła 2004 – 2007.
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2. Monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód podziemnych
oraz dokumentowanie tych zbiorników dla potrzeb ich ochrony przed negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej działalności gospodarczej prowadzonej na powierzchni (w tym
dla potrzeb właściwego uwzględnienia tych zbiorników w planach zagospodarowania
przestrzennego oraz w procesach lokalizacji inwestycji) – praca ciągła 2004 – 2007.
3. Modernizacja znaczących stacji ujęć wody i uzdatniania wody – sukcesywnie.
4. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia i
wody w kąpieliskach – 2004 rok.
5. Wprowadzenie w życie wszystkich przepisów obowiązujących w związku z ustawą Prawo wodne i ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 2004 rok.
6. Wdrożenie nowej klasyfikacji użytkowych wód powierzchniowych, zgodnej z wymaganiami Unii Europejskiej – 2004 rok.
7. Zastosowanie wprowadzonych wskaźników wodochłonności do systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska i powiatowego oraz gminnych programów ochrony środowiska – do końca 2004 roku.
8. Sporządzenie wykazów wód (zgodnie z ustawą Prawo wodne) – 2004 rok,
9. Utworzenie katastru wodnego dla regionów wodnych na terenie woj. kujawsko – pomorskiego i w konsekwencji powiatu inowrocławskiego – lata 2004 – 2005,
10. Stworzenie bazy danych i systemu wymiany informacji z zakresu gospodarki wodnej na
obszarze woj. kujawsko – pomorskiego i w konsekwencji powiatu inowrocławskiego – lata 2004 – 2006,
11. Przygotowanie opracowań programowych (sukcesywnie do 2006) ukierunkowanych na
ograniczenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód ze ściekami komunalnymi o 50% i ściekami przemysłowymi o 30%: opracowanie krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych (wraz z rozbudową i modernizacją kanalizacji),
opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu Odry oraz systemu kontroli w
tym zakresie, wdrożenie katastru wodnego, opracowanie warunków korzystania z wód
regionów wodnych, opracowanie i wdrożenie programów działań na rzecz ograniczania
spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych.
12. Wdrożenie nowego systemu opłat za korzystanie ze środowiska wodnego – 2004 rok.
13. Wdrożenie nowego systemu taryf za usługi wodno – kanalizacyjne – 2004 rok.
14. Przebudowa systemu monitorowania jakości wody dostarczanej przez wodociągi, stanu
wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisji zanieczyszczeń do tych wód – 2005
rok.
15. Modernizacja, rozbudowa i budowa systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 – sukcesywnie
do 2010 roku.
16. Modernizacja i rozbudowa podczyszczalni i oczyszczalni ścieków przemysłowych i/lub
modernizacja technologii produkcji w niektórych dziedzinach wytwarzania w celu ograniczenia zrzutu substancji niebezpiecznych – sukcesywnie do 2007 roku.
17. Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (głównie: budowa
nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) – sukcesywnie do 2010 roku.
5.2.4 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych
Obszar Polski w przeważającej części zlokalizowany jest w zlewisku Bałtyku i dorzeczach
Wisły i Odry. W ostatnich latach odnotowano znacząca poprawę jakości wód powierzchniowych
jednak w ocenie ogólne wciąż jest on niezadowalający i niewystarczający. Woda nie spełnia jakości określonej dla wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, w celach rekreacyjnych oraz dla potrzeb gospodarczych. Jest to spowodowane brakiem wyposażenia w
stopniu zadowalającym miast, wsi i jednostek osadniczych w infrastrukturę kanalizacyjną i
oczyszczalnie ścieków, a także niewystarczającym stopniem redukcji zanieczyszczeń w ściekach
odprowadzanych do środowiska. Ponadto m.in. niekorzystny wpływ na stan wód w Polsce ma
nieprawidłowa gospodarka nawozowa w rolnictwie i środkami ochrony roślin. W celu osiągnięcia
dobrego stanu ekologicznego wód pod względem jakościowym i ilościowym Polityka Ekologiczna
Państwa zakłada, że:
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•

Wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i
jednocześnie na wyznaczonych odcinkach lub akwenach być przydatne do: wykorzystywania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia, celów kąpielowych, bytowania ryb łososiowatych lub przynajmniej karpiowatych.
• Nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych miejskich, przemysłowych i wiejskich dążąc do spełnienia określonych w Polityce limitów.
• Nastąpi zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych
(rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede
wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych).
• Nastąpi eliminacja lub ograniczenie zrzutów ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego.
• Rozwiązywanie problemów w dziedzinie wód w układach zlewniowych w oparciu o plany
gospodarowania wodami.
• Nastąpi zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska wodnego stymulując realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu wód.
Założone cele mają umożliwić usunięcie dotychczasowych zaniedbań w gospodarce wodno
– ściekowej oraz pokonanie dystansu dzielącego Polskę od spełniania standardów obowiązujących w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej. Osiągnięcie tych wymagań będzie wymagać
szczególnego wysiłku organizacyjnego i programowego w obszarze zarządzania zasobami wodnymi, ale także realizacji wielu kosztowanych inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, modernizacji technologii uzdatniania wody i modernizacji technologii przemysłowych.
5.2.5 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
W Programie ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego przedstawiony
stan wód nie pozwala obecnie na spełnienie zapisów ustawy Prawo wodne, w szczególności w
zakresie zarządzania zasobami wodnymi służącemu zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki,
ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami.
Województwo kujawsko - pomorskie należy do obszarów o wysokich walorach i zasobach
wodnych, ale ogólnie zła jakość wód powierzchniowych powoduje, że działania ukierunkowane na
zwiększenie zasobów wody w zlewniach przez ich retencjonowanie muszą być prowadzone równocześnie z działaniami ukierunkowanymi na racjonalizację zużycia wody (eliminowanie zużycia
wody podziemnej przez przemysł) i poprawę jakości wód, przede wszystkim poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miastach i aglomeracjach o RLM powyżej 2 000.
Zarządzanie zasobami wodnymi nabiera szczególnego znaczenia dla województwa kujawsko - pomorskiego, które charakteryzuje się niską jakością wód powierzchniowych. Warunkiem
prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w województwie jest wprowadzenie zintegrowanego
systemu zarządzania zasobami, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe.
W województwie obecnie brak jest kompleksowych rozwiązań gospodarki wodnej. Taka sytuacja jest uwarunkowana m.in. brakiem warunków korzystania z wód dorzecza, a także brakiem
całościowego bilansu wodnego województwa.
Ponadto Państwo jest zobowiązane zapewnić mieszkańcom wodę pitną dobrej jakości.
Szczególnego znaczenia nabiera optymalizacja zużycia wody, zarówno do celów bytowych, jak i
gospodarczych, a przede wszystkim eliminowanie korzystania z wód podziemnych przez przemysł (z wyjątkiem niektórych branż, np. przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny).
Istotnym problemem jest funkcjonowanie licznych dzikich ujęć wody, zwłaszcza na terenach upraw sadowniczych i szklarniowych. Stąd wynika potrzeba ich inwentaryzacji i likwidacji.
Oprócz powyższych działań prowadzone będą działania mające na celu polepszenie procesu uzdatniania wody, jak też budowa wodociągów i wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej.
Optymalizacja zużycia wody będzie prowadzona poprzez zapobieganie stratom wody na
przesyle oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle i oszczędne korzystanie z
wody przez indywidualnych użytkowników.
W świetle zasygnalizowanych problemów w Programie przewidziano wdrożenie ochrony
wód i poprawę ich stanu poprzez:
1. Maksymalne ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych.
2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych.
3. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach o zabudowie rozproszonej.

129

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

4.
5.
6.
7.
8.

Ochrona czystości wód jezior oraz ich rekultywacja.
Zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej
Budowę i rozbudowę obiektów małej retencji wód.
Ochronę GZWP, w szczególności na terenach nie posiadających izolacji od powierzchni.
Likwidację punktowych źródeł zanieczyszczeń poprzez budowę kolejnych oczyszczalni
ścieków, modernizację istniejących oczyszczalni w kierunku chemicznego unieszkodliwiania ścieków oraz dostosowania przepustowości do przyszłych potrzeb, kontynuowania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w celu dociążenia oczyszczalni ścieków, a tym samym zwiększenia ich efektywności.
9. Ograniczenie zabudowy, w szczególności mieszkaniowej na terenach zagrożonych powodzią (przez wodę 100-letnią) w dolinach Wisły, Noteci i Drwęcy.
5.2.6 Lista przedsięwzięć własnych Powiatu wynikających z dokumentów, koncepcji jej
władz, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców
W oparciu o przeprowadzone konsultacje, w szczególności, z administracją samorządową
na terenie powiatu inowrocławskiego, instytucjami, przedstawicielami przemysłu, organizacjami
społecznymi i pozarządowymi oraz społeczeństwem sporządzono listę przedsięwzięć do realizacji
w celu realizacji zadań w zakresie poprawy jakości wód:
1. Budowa instalacji odprowadzania do kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód
opadowych i roztopowych spływających z dróg powiatowych.
2. Upowszechnianie stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie prawidłowego stosowania i składowania płynnych odchodów zwierzęcych.
3. Wzmocnienie instytucjonalne administracji umożliwiające realizację zapisów ustawowych odnośnie prowadzenia rejestrów i baz danych.
4. Racjonalizacja gospodarowania wodą podziemną, weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych o zasoby eksploatacyjne ujęć wód
5. Aktywizacja działań zmierzających do ustanawiania stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód podziemnych, na podstawie dokumentacji hydrogeologicznych.
6. Opracowanie programu likwidacji nieczynnych, niesprawnych ujęć wód podziemnych
7. Promowanie i wspieranie modernizacji sieci wodociągowych celem racjonalizacji wykorzystania zasobów wód podziemnych i eliminacji starych przestarzałych i nie odpowiadających normom sanitarnym instalacji wodociągowych
8. Promowanie i wspieranie budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i rekultywacja “ starych” składowisk odpadów.
5.2.7 Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć:
Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2006 roku rozpatrywano z dwóch punktów widzenia. Pierwszy punkt - to priorytetowe komponenty (lub uciążliwości) środowiska, a drugi punkt
widzenia - to priorytetowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska.
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w
skali powiatu, należy wymienić:
• Zadania i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Zadania i kierunki wynikające z Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2002 – 2010;
• Kryteria przyjęte w Strategii rozwoju województwa kujawsko - pomorskiego;
• Zadania i kierunki przyjęte w strategiach rozwoju zrównoważonego gmin;
• Zadania i kierunki w Programie Odra 2006;
• Wymogi wynikające z obowiązujących przepisów;
• Wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw UE;
• Dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym;
• Szczególne potrzeby regionu (powiatu) w zakresie osiągnięcia rozwoju zrównoważonego;
• Likwidację lub zmniejszenie oddziaływania tzw. gorących punktów na środowisko i człowieka;
• Ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia;
• Możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego;
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•
•

Obecne zaawansowanie inwestycji;
Wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.
W zakresie ochrony wód odrębnie rozważać należy kwestie infrastrukturalne związane z
gospodarką wodno – ściekową. Podstawowe rozwiązania dotyczące tej tematyki zostały przesądzone w latach wcześniejszych i na obecnym etapie niezbędna jest jedynie bieżąca ich weryfikacja i podejmowanie działań czysto realizacyjnych. Chociaż wskaźniki jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych są ujemne, to jednak bardzo zbliżone do średnich dla porównywalnych powiatów, co świadczy o staraniach samorządów na wszystkich szczeblach i zakładów
w celu rozwiązania problemu ścieków. Biorąc jednak pod uwagę, jakie znaczenie zarówno dla
społeczeństwa, środowiska jak i gospodarki ma czystość wód powierzchniowych uznano, że jest
to nadal słaba strona powiatu i wymaga dalszych zintensyfikowanych działań.
Niezadowalająca jest także ujmowana na cele do picia i potrzeby gospodarcze woda podziemna.
5.2.8 Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych, koordynowanych i gminnych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej

8

9 10 11 12

Budowa instalacji
odprowadzania do
kanalizacji deszczowej
oraz oczyszczania
wód opadowych i
roztopowych spływających z dróg powiatowych.
Budowa przyłączy
kanalizacyjnych do
obiektów stanowiących własność powiatu i jego jednostek
Promocja rozwiązań
organizacyjnych i
technicznych w zakresie gospodarowania
odpadami, gwarantujących ich efektywność ekonomiczną.
Kontrola prawidłowego
zagospodarowania
obornika, gnojowicy
i gnojówki w fermach
zwierząt gospodarskich.

zarząd dróg
powiatowych/
zarząd powiatu,
gminy, przedsiębiorcy

Szacunkowe
nakłady

7

Cel przedsięwzięcia

6

2011

5

2010

4

2009

2008

3

2007

2

2006

1

Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

2005

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

2004

L.p.

Termin realizacji
Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Ocena ważności w
hierarchii zadań

Tabela 25.

16

Zadania własne

1

2

3

4

I

I

P

P

zarząd powiatu/

Zarząd powiatu/

zarząd powiatu/

Zadania koordynowane

1

P

Opracowanie progra- przedsiębiorcy/
mów na rzecz ograni- gminy, zarząd
czenia do 2006 roku powiatu
ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych
do wód lub do ziemi
ze ściekami przemysłowymi o 30% oraz
wdrożenie ich do
realizacji
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2

3

4

5

6

7

P

I

I

I

P

P

Opracowanie programu likwidacji nieczynnych, niesprawnych
ujęć wód podziemnych
Budowa urządzeń
oczyszczających
ścieki przemysłowe
wprowadzane do wód,
do ziemi lub do instalacji zbiorowego odprowadzania ścieków
Budowa, rozbudowa i
modernizacja, w
terminie do końca
2007 roku, urządzeń
służących do oczyszczania ścieków przemysłowych celem
eliminacji i ograniczenia ilości odprowadzanych ładunków substancji niebezpiecznych
Budowa instalacji
odprowadzania do
kanalizacji deszczowej
oraz oczyszczania
wód opadowych i
roztopowych spływających z dróg wojewódzkich i krajowych

RZGW / zarząd
powiatu

przedsiębiorcy/
gminy, zarząd
powiatu

przedsiębiorcy/
gminy, zarząd
powiatu, WIOŚ

zarządcy dróg/

Stworzenie oraz wery- RZGW/ IMGW,
fikacja bazy danych i WIOŚ, zarząd
systemu wymiany
powiatu, gminy
informacji z zakresu
gospodarki wodnej na
obszarze województwa i powiatu
Usprawnienie procedur przeprowadzania
ocen oddziaływania na
środowisko przy lokalizowaniu i realizowaniu inwestycji mogących w znaczący
sposób wpłynąć na
środowisko oraz
wydawania pozwoleń
zintegrowanych

wojewoda/zarząd powiatu, biegli,
eksperci, firmy i
uczelnie oferujące szkolenia

Wytyczne dla gmin

1

2
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P

I

Rozszerzenie współ- gminy, przedpracy międzygminnej siębiorstwa
w zakresie wspólnego komunalne/
rozwiązywania problemów gospodarki
wodno-ściekowej
Budowa odwiertów
awaryjnych celem
zabezpieczenia
mieszkańcom ciągłości dostaw wody

gminy, przedsiębiorstwa
komunalne/
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pozyskanie gruntów
pod budowę nowych
obiektów infrastruktury
komunalnej
Pełna inwentaryzacja
P sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych
Wyprzedzające podejmowanie prac
projektowych w sferze
gospodarki wodnoP ściekowej, tak by
możliwe było poszukiwanie wsparcia finansowego z funduszy
unijnych
Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez
wzmożone działania
P
kontrolne podejmowane wspólnie ze służbami Starostwa i
WIOŚ
Wspieranie budowy
P/I oczyszczalni ścieków,
kanalizacji sanitarnych
Opracowanie programów na rzecz ograniczenia do 2006 r.
ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych
P do wód lub do ziemi
ze ściekami komunalnymi o 50% i ze ściekami przemysłowymi o
30% oraz wdrożenie
ich do realizacji
Wzmożenie działań
kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego
zrzutu ścieków komuP
nalnych. Zaprowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych
oczyszczalni ścieków
Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeńP
stwa o jakości wody
przeznaczonej do
spożycia
Budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
I na terenach o zabudowie rozproszonej,
m. inn. w gminie
Rojewo
Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnych
z odprowadzeniem do
I lokalnych oczyszczalni
zgodnie z koncepcją
programową, m. inn. w
gminie Pakość

gminy/

P/I

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/ przedsiębiorstwa
komunalne,
przedsiębiorcy

gminy/ straż
gminna

gminy/

osoby władające
nieruchomościami/

gminy/
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13

I

14

I

15

I

16

I

17

I

18

I

19

P

20

P

21

I

22

I

23

I

24

P

25

P

5.2.9

Hermetyzacja stacji
zlewnych ścieków
komunalnych
Budowa kanalizacji
deszczowej oraz
systemów oczyszczania wód opadowych
spływających z dróg
gminnych
Sukcesywna rozbudowa i rozdział kanalizacji deszczowej od
sanitarnej w Inowrocławiu, Rojewie, Liszkowie, Ściborzu i
nnych miejscowościach powiatu
Wymiana zużytej sieci
wodociągowokanalizacyjnej (w
szczególności azbestowo-cementowej)
Rozbudowa sieci
wodociągowych zgodnie z koncepcją programową
Sukcesywna modernizacja i rozbudowa
stacji uzdatniania
wody oraz wodociągów w Jaszczułtowie,
Jurancicach i innych
miejscowościach
Objęcie ochroną
obszarów źródliskowych cieków
Wyznaczenie stref
ochronnych oraz
zasobów ujęć wód
Zgodna z opracowaniami programowymi
budowa oczyszczalni
ścieków
Rekultywacja “ starych” i „dzikich” składowisk odpadów.
Opomiarowanie instalacji odbiorców wody,
którzy jeszcze nie
posiadają liczników
Prowadzenie monitoringu lokalnego jako
elementu uzupełniającego monitoring państwowy, w tym szczególnie monitoringu
składowisk
Wprowadzenie do
likwidacji gołoledzi
środków najmniej
szkodliwych dla gleby i
wód

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/ WIOŚ,
PIG, IMGW

gminy/

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Do opracowania kompleksowych programów ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na szczeblu gminnym niezbędnym będzie uwzględnienie dotychczasowych rozwiązań gospodarki wodno – ściekowej na terenie każdej gminy oraz precyzyjne zdiagnozowanie stanu i zidentyfikowanie źródeł obecnych i potencjalnych zagrożeń na obszarze objętym programem.
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We wszelkich działaniach programowych należy uwzględnić poszczególne etapy:
Zgromadzenie danych wyjściowych;
Diagnoza stanu – zdefiniowanie problemów;
Określenie celów do osiągnięcia (założenia);
Wybór optymalnych rozwiązań;
Umiejscowienie w czasie i powiązane z niezbędnymi finansami propozycje sekwencji
działań wykonawczych.
W podstawowych zadaniach mających na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i
podziemnych oraz usprawnienie prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej na terenie powiatu
poprzez zaplanowane działania na obszarach gmin należy uwzględnić:
• Inwentaryzację infrastruktury komunalnej
• Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej miast powiatu inowrocławskiego
• Planowaną budowę nowych oczyszczalni ścieków i rozbudowę wraz z modernizacją już
istniejących warunkując ich ilość i zasadność względami lokalizacyjnymi i ekonomicznymi – wskazane działanie koordynowane przez celowy związek gmin lub związek powiatowy.
• Zwiększenie obszarów objętych sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, a w pierwszej kolejności objęcie siecią kanalizacyjną wszystkich obiektów z podłączoną już siecią
wodociągową.
• Poprawa stanu technicznego istniejących już sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Ciągłą poprawa jakości produkowanej wody uzdatnionej.
• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie instalowanie sieci kanalizacyjnych jest ze względów ekonomicznych nieopłacalne.
• Dokonanie rzetelnej inwentaryzacji bezodpływowych zbiorników przeznaczonych do
magazynowania ścieków wraz z ich oceną techniczną oraz sporządzenie programu ich
likwidacji.
• Likwidacja bądź relokacja stacji zlewnych ścieków komunalnych oraz zmniejszenie ich
uciążliwości poprzez instalowanie systemów hermetycznego odbierania ścieków.
• Instalowanie liczników zużycia wody oraz stymulacja do zmniejszania jej zużycia, np.
poprzez odpowiednie regulowanie ceną.
• Zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości, dokumentacji stwierdzających korzystanie z usług usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez
uprawnione do tego podmioty.
• W wypadku podejrzeń niespełniania ww. wymogów nakazanie przeprowadzenia badań
szczelności zbiorników do gromadzenia ścieków.
• Wprowadzenie obowiązku kontroli, przez służby gminne, szczelności nowo tworzonych
zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków.
• Program renaturalizacji (odnowienia) i ochrony litoralu jezior i rzek.
• Objęcie systemem monitoringowym we współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, badań wód powierzchniowych i podziemnych w celu
zidentyfikowania zagrożeń dla wód oraz prognozowania ich zmian.
• Wdrożenie monitoringu odcieków ze składowisk odpadów oraz przeciwdziałanie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód z obecnie funkcjonujących oraz zamkniętych (także
zrekultywowanych) składowisk.
• Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie wysokiej szkodliwości dla środowiska i zdrowia mieszkańców zanieczyszczeń wydostających się z nieszczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków oraz wylewania ich zawartości na tereny upraw i działek
nie objętych systemami kanalizacji.
• Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie zwiększenia racjonalności wykorzystania wody oraz środków wpływających negatywnie na jej stan (w tym np.: środków
piorących, detergentów, środków ochrony roślin itp.).
• Działania edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie neutralizacji szkodliwości zawartości zbiorników do gromadzenia ścieków np. poprzez stosowanie preparatów zawierających żywe kultury bakterii wstępnie oczyszczające ścieki, obsadzanie roślinnością terenów wokół zbiorników itp.
• Likwidację nielegalnych składowisk odpadów.
•
•
•
•
•
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•

Ograniczenie wykorzystania soli do likwidacji gołoledzi poprzez przyjęcie jako obowiązującego standardu stosowanie wysokiej jakości sprzętu pozwalającego na wykorzystanie
solanki bądź racjonalne dozowanie soli suchej bądź zwilżonej.
W zakresie ochrony wód w programach ochrony środowiska poszczególnych gmin należy
przewidzieć i przeanalizować realizację następujących zadań szczegółowych:
1. Sukcesywna rozbudowa i rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej:
2. Rojewo, Liszkowo, Ściborze, Inowrocław
3. Sukcesywna modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich: Jaszczółtowo, Jurancice
4. Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi, likwidacja nieczynnych ujęć wody
5. Utrzymywanie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości w strefie wód podziemnych wodociągów miejskich
6. Porządkowanie gospodarki ściekami deszczowymi
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na nowych osiedlach domków jednorodzinnych
8. Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu równowagi przyrodniczej na rzekach przywracanie im odpowiedniej klasy czystości.
9. Porządkowanie systemów melioracyjnych
10. Kontrola istniejących urządzeń kanalizacji i sieci deszczowej
11. Wymiana zużytej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
12. Kanalizacja wsi zgodnie z opracowanym harmonogramem
13. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach nie objętych budową sieci kanalizacyjnych: 40 szt. – gm. Rojewo
14. Objęcie ochroną obszarów źródliskowych cieków
15. Wyznaczenie stref ochronnych oraz zasobów ujęć wód
16. Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy wraz z układem sieci kanalizacji sanitarnej: gm.
Rojewo
17. Opracowanie i wdrażanie programu ograniczania poboru wody na cele przemysłowe
18. Promowanie i wspieranie modernizacji sieci wodociągowych celem racjonalizacji wykorzystania zasobów wód podziemnych i eliminacji starych przestarzałych i nie odpowiadających normom sanitarnym instalacji wodociągowych
19. Promowanie i wspieranie budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i rekultywacja “ starych” składowisk odpadów.
20. Wdrażanie programów edukacji mieszkańców w zakresie m.in. oszczędzania wody,
szkodliwości niewłaściwej gospodarki ściekami dla stanu wód i gleby, prawidłowego wykorzystanie ścieków gospodarczych
21. Ochrona przeciwpowodziowa gmin
22. Podjęcie działań mających na celu budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia do miejskiej oczyszczalni ścieków
23. Działania na rzecz poprawy czystości wód powierzchniowych na obszarze gminy (rzeka
Noteć, jezioro Pakoskie i jezioro Mielno)
24. Utrzymanie drogi wodnej Kanał Bydgoski -jez. Gopło – Warta, jako szlak wodny znaczenia lokalnego
25. Eksploatacja ujęć wód podziemnych zgodnie z ich naturalnymi zasobami (ujęcie we wsi
Trzaski)
5.3

Jakość powietrza i zmiany klimatu
Zgodnie z art. 85 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr
62, poz. 627 ze zmianami) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,
określanej za pomocą poziomów substancji w powietrzu, definiowanych jako stężenia tych substancji w powietrzu odniesione do ustalonego czasu lub opad substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni. Jak najlepszą jakość powietrza mają zapewnić działania na rzecz utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej (maksymalnie) na tych poziomach, bądź też zmniejszania ich co najmniej do dopuszczalnych, gdy są
one przekroczone.
Decydujący wpływ na jakość powietrza na obszarach zurbanizowanych mają emisje z pojazdów samochodowych oraz z komunalnych i przemysłowych źródeł stacjonarnych, w tym głównie
zakładów energetycznych oraz sieciowych i lokalnych źródeł ciepła.
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Największą presję na stan powietrza na obszarze większych aglomeracji wywiera energetyczne spalanie paliw. Można tu wyodrębnić emitory wysokie, oddziałujące w większych odległościach (emitory punktowe - duże obiekty przemysłowe) oraz emitory niskie, mające wpływ na bezpośrednie ich sąsiedztwo (emitory punktowe lub powierzchniowe - małe zakłady i lokalne kotłownie
oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców). Energetyczne spalanie paliw jest źródłem
emisji podstawowej: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu. Stężenia tych substancji w powietrzu
wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzewczym i maleją latem. Występuje też wyraźna różnica pomiędzy wielkością emisji tych substancji na obszarach miast i poza nimi. Przeciętnie w skali kraju stężenia dwutlenku siarki w miastach i poza nimi różnią się o ponad 30 % (dane
dla roku 1996), oczywiście na korzyść obszarów pozamiejskich. Natomiast średnie stężenia dwutlenku azotu są ponad dwukrotnie większe w miastach (dodatkowy wpływ źródeł komunikacyjnych).
Należy zaznaczyć, że poziomy stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w miastach polskich nie różnią się od rejestrowanych w miastach Europy.
Poziom stężeń substancji podstawowych wprowadzanych do powietrza wykazuje tendencję
spadkową, oprócz wzrostu emisji dwutlenku azotu wynikającej z oddziaływania ruchu samochodowego. Działania ograniczające emisję substancji podstawowych wiążą się przede wszystkim ze
zmianą nośników energii (gazyfikacja) oraz uciepłownieniem gospodarstw domowych (likwidacja
emisji niskiej).
Ruch samochodowy jest przez niektórych autorów określany jako najpoważniejsze źródło
emisji substancji wpływających na stan powietrza na obszarze miast. Wielkość emisji ze źródeł
mobilnych zależy od natężenia i organizacji ruchu samochodowego oraz stanu technicznego pojazdów i dróg.
Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze źródeł liniowych) to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, m.in.
ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja na skutek tarcia opon o nawierzchnię drogi).
Stały wzrost ruchu powoduje wzrost wielkości emisji ze źródeł mobilnych. Jest on obserwowany zwłaszcza w otoczeniu arterii komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu
Na zwiększanie emisji tego rodzaju wpływają też uliczne korki, powodując wzrost zużycia
paliwa i wydłużając czas przejazdu. Problem ten jest do tej pory nierozwiązany. Działania na rzecz
ograniczania emisji ze źródeł mobilnych to z jednej strony nakładanie i egzekwowanie wymogów w
zakresie emisji substancji na silniki pojazdów samochodowych, zakaz rejestracji dwusuwów, zaostrzenie norm jakościowych dla paliw samochodowych, a z drugiej usprawnianie ruchu, stymulowanie rozwoju komunikacji zbiorowej, budowa obwodnic eliminujących ruch samochodów ciężarowych w miastach i poprawiających płynność ruchu lokalnego. Presja ze strony rozwijającej motoryzacji jest jednak tak silna, że mimo tych działań nie obserwuje się tendencji spadku udziału emisji
ze źródeł mobilnych w odniesieniu do emisji całkowitej.
Należy zwrócić uwagę, że emisja ze źródeł mobilnych a także tzw. niska emisja ze spalania
paliw przyczynia się do tworzenia emisji wtórnej. Na skutek reakcji fotochemicznych przebiegających z udziałem występujących w powietrzu tlenków azotu, węglowodorów i światła słonecznego
(przy wysokiej temperaturze) powstaje w dolnych partiach atmosfery silnie toksyczny ozon. Maksima koncentracji ozonu obserwuje się z reguły w większych odległościach od głównych arterii komunikacyjnych, w miejscach koncentracji w powietrzu lekkich węglowodorów, np. w parkach i lasach podmiejskich z przewagą drzewostanu iglastego.
Procesy technologiczne realizowane w zakładach przemysłowych są źródłem emisji substancji tzw. specyficznych. Mogą to być substancje organiczne i nieorganiczne emitowane w sposób zorganizowany lub niezorganizowany (emisja punktowa i obszarowa). Za najistotniejsze z emisji substancji specyficznych uznaje się amoniak, benzo(a)piren, związki metali ciężkich, chlorowcopochodne węglowodory i dioksyny. Działania ograniczające emisje substancji specyficznych wymagają stosowania najnowszych technologii i technik minimalizujących ich powstawanie.
Mając na uwadze potrzeby sterowania jakością powietrza i ochrony przed emisjami, ustawodawca nałożył na wojewodów obowiązek oceny stanu jakości powietrza w obrębie wydzielonych
jednostek terytorialnych zwanych strefami, pokrywających się z obszarami powiatów lub aglomeracji powyżej 250000 mieszkańców. Ocenę faktycznego poziomu substancji w powietrzu w poszczególnych strefach przeprowadza się corocznie i na jej podstawie dokonuje się klasyfikacji stref w zależności od tego czy przekraczane są dopuszczalne poziomy substancji. Pierwszą roczną ocenę
jakości powietrza w strefach przeprowadzono w pierwszym półroczu br. na podstawie badań wykonanych w roku 2002.
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Substancje emitowane do powietrza podlegają takim samym przemianom jak powietrze. Na
proces ekspansji substancji w powietrzu ma wpływ temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie
atmosferyczne, prędkość i kierunki wiatrów, przemiany w atmosferze, a więc warunki pogodowe i
klimatyczne. Emisje zanieczyszczeń mogą wpływać na zmiany klimatu.
Zmiany i zmienność to cechy charakterystyczne klimatu Ziemi. Nawet w wartościach wieloletniej średniej globalnej temperatury w ostatnim stuleciu, można zauważyć znaczne wahania w
poszczególnych latach spowodowane czynnikami naturalnymi, np. krótkotrwałym ochłodzeniem po
wybuchu wulkanu Pinatubo 1991 r. I chociaż ostatnie badania potwierdzają wpływ działalności
człowieka na zmiany klimatu w skali globalnej, to niezwykle trudno jest określić wpływ czynnika antropogenicznego w tych zmianach. Za główną przyczynę obecnych zmian klimatu uważa się intensyfikację efektu cieplarnianego powodowaną rosnącym globalnie stężeniem gazów cieplarnianych
w atmosferze, do których należą przede wszystkim dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Gazy te są naturalnymi składnikami atmosfery, lecz działalność przemysłowa i rolnicza powoduje,
bezpośrednio lub pośrednio, dodatkowe uwalnianie ich do atmosfery na ogromną skalę. Największe ilości antropogenicznego dwutlenku węgla pochodzą ze spalania paliw kopalnych, produkcji
cementu oraz związane są ze zmianami w użytkowaniu ziemi (wylesianie). Mechanizm oddziaływania gazów cieplarnianych na bilans energetyczny Ziemi, powodujący podnoszenie temperatury
dolnej warstwy atmosfery nazywamy efektem cieplarnianym.
Zanieczyszczenia emitowane do powietrza podlegają procesowi transportu z masami powietrza – mogą być rozpraszane w niedużych odległościach od miejsca ich emisji, szczególnie w
przypadku niskich źródeł, lub też być przenoszone ponad granicami państw na duże odległości,
szczególnie, jeśli są emitowane z wysokich emitorów. Pod wpływem reakcji zachodzących w atmosferze związki pierwotnie wyemitowane ulegają przemianom, tworząc zanieczyszczenia wtórne,
m.in. utleniacze fotochemiczne, w tym ozon.
W rezultacie, problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza odnoszą się do różnych
skal przestrzennych, mogą mieć charakter lokalny (np. przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia w rejonie oddziaływania określonych źródeł emisji), regionalny (zakwaszenie i eutrofizacja), kontynentalny (wysokie stężenia ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w warunkach
sprzyjających jego tworzeniu) lub globalny (zmiany klimatyczne, zanik warstwy ozonowej).
Skala problemu z jednej strony określa przestrzenny zasięg zagrożenia, z drugiej zaś bezpośrednio przekłada się na poziom działań niezbędnych do jego zmniejszenia.
5.3.1 Analiza stanu istniejącego
Powiat inowrocławski leży na granicy Kujaw i Wielkopolski, w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Centralna część powiatu leży na Równinie Inowrocławskiej.
Stolicą powiatu jest Inowrocław, liczący ok. 80 tys. mieszkańców, będący silnym ośrodkiem
przemysłowym, uzdrowiskowym (od 1875 r.) oraz znaczącym węzłem komunikacji lądowej drogowej i kolejowej.
Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 7500 różnych podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście dużych zakładów przemysłowych i przetwórczych pracujących głównie w oparciu o lokalny
surowiec.
Powiat inowrocławski jest słabo identyfikowany poprzez swoje walory turystyczne. Kojarzy
się bardziej jako ośrodek przemysłowy i centrum aktywności rolniczej ze znanym uzdrowiskiem w
Inowrocławiu. Więcej informacji na temat Powiatu zamieszczono w rozdziale 2.
5.3.1.1 Bilans emisji i imisji
Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie
oraz ruch komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, energetyczny, komunalny i transportowy.
Wśród substancji emitowanych przez zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie powiatu inowrocławskiego przeważają zanieczyszczenia charakterystyczne dla procesów spalania
paliw do celów energetycznych i technologicznych, czyli dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla i pyły. Wielkość emisji zależy od ilości i jakości używanego paliwa, wyposażenia w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe oraz skuteczność działania tych urządzeń. Większość zakładów na terenie powiatu ma uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie odprowadzania
substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie na emisję. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych substancji. Niektóre z zakładów na
terenie powiatu pozostające w ewidencji WIOŚ przekraczają warunki określone w pozwoleniu na
emisję gazów lub pyłów do powietrza.
Jednym z głównych problemów występujących zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich powiatu inowrocławskiego jest tzw. niska emisja, związana ze stosowaniem paliw o gor-
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szej jakości w paleniskach domowych oraz z działalnością małych zakładów, niepodlegających
obowiązkowi posiadania pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza. Obowiązek uzyskania pozwoleń emisyjnych nie dotyczy również zarządców dróg, mimo, że emisja substancji
generowana przez ruch transportowy ma istotny udział w wielkości globalnej emisji. Brak obwodnic w miejscowościach powiatu ewidentnie wiąże się z kumulowaniem się substancji emitowanych przez środki lokomocji z emisją z sektora przemysłowego i komunalnego.
W tabeli 26 przedstawiono bilans emisji substancji do powietrza z terenu powiatu inowrocławskiego w latach 2001 i 2002, sporządzony w oparciu o dane publikowane przez GUS (wybór
z tabeli nr 5 w Raporcie WIOŚ o stanie środowiska w województwie za rok 2001 i za rok 2002).
Charakterystyką statystyczną GUS objęta jest zbiorowość zakładów określana jako zakłady
szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza. Zakłady te należą głównie do sektora energetyczno-przemysłowego, który decyduje o skali i strukturze emisji. Szacuje się, że zbiorowość zakładów objęta tą statystyką charakteryzuje ponad 90% emisji ze wszystkich źródeł przemysłowych i
energetyki zawodowej.
Powiat inowrocławski ma drugi, co do wielkości, 16%, udział w emisji pyłów i największy,
37%, udział w emisji gazów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. W roku 2002 zaobserwowano zmniejszenie o ok. 18 % globalnej ilości substancji pyłowych i gazowych emitowanych z obszaru powiatu inowrocławskiego w porównaniu z rokiem poprzednim. Emisja pochodząca ze spalania paliw (energetyczna) stanowiła nadal ok. 90% emisji całkowitej substancji.
W latach 2001 i 2002 nastąpiło m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z IZCH Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu, wynikające ze wzrostu dyspozycyjności i skuteczności urządzeń odpylających oraz zainstalowania na kolejnym kotle palników niskoemisyjnych redukujących tlenki azotu, z Inofamy S.A. w Inowrocławiu, po zamianie przestarzałej kotłowni węglowej na kotłownię olejowo-gazową, oraz z Cukrowni Kruszwica S.A. w Kruszwicy, na
skutek likwidacji niektórych obiektów technologicznych.
Tabela 26. Bilans emisji substancji wprowadzanych do powietrza w latach 2001 i 2002 z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie inowrocławskim

Obszar emisji

Powiat
Inowrocławski
Województwo
Kujawskopomorskie

Rok

Łączna ilość emitowanych substancji Mg/rok

Ilość emitowanych substancji pyłowych
Mg/rok
Z źródeł
Ze spalatechnolonia paliw
gicznych

Ilość emitowanych
substancji gazowych
Mg/rok
Z źródeł
Ze spalatechnolonia paliw
gicznych

Pyły

Gazy

2001

2607,0

29542,0

2398,0

209,0

27457,0

340,0

2002

1867,0

24372,0

1709,0

158,0

21943,0

252,0

2001

14633,0

80600,0

12074,0

2559,0

71859,0

5021,0

2002

11942,4

75715,5

9487,1

2455,3

57327,4

5211,7

Na podstawie raportu wioś za rok 2002 i 2001 (dane GUS)
Wielkość imisji substancji w powietrzu określa jego jakość. Jest ona oceniana w oparciu o
badania monitoringowe prowadzone w sieci krajowej, regionalnej i lokalnej. W 2002 roku monitoring jakości powietrza atmosferycznego w powiecie inowrocławskim prowadzono na 9 stacjach
pomiarowych obsługiwanych przez WSSE (3 stacje) i zakłady przemysłowe (6 stacji), 3 stanowiskach pomiarowych imisji pasywnej oraz 1 stanowisku pomiarowym stacji mobilnej. Wyniki badań monitoringowych odzwierciedlające stan jakości powietrza w wybranych punktach powiatu
inowrocławskiego w roku 2002 prezentuje 27.
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Tabela 27. Wyniki badań stanu czystości powietrza w obrębie powiatu inowrocławskiego przeprowadzonych w roku 2001 na tle wyników z lat 1998-2001
Instytucja
Lp. Lokalizacja stacji wykonująca
pomiary
(rodzaj sieci)
Inowrocław
WSSE
ul. Solankowa
1 68/70
(P)
(uzdrowisko)

2

3

4

5

6

7

8

9

Inowrocław
(Śródmieście)
Plac Klasztorny 1b

Inowrocław - Rąbin
ul. Kleeberga
Inowrocław
ul. Poznańska
307

WSSE
(NOSK)

WSSE
(NOSK)

IZCH
Soda Mątwy
Inowrocław
(L)
Inowrocław
IZCH
ul. Mątewska
Soda Mątwy
Inowrocław
(L)
Janikowo,
JZS
ul. Przemysłowa
Janikosoda
(Klub)
(L)
JZS
Janikowo, stawy
Janikosoda
osadowe
(L)
JZS
Ostrowo
Janikosoda
(L)
Zakłady TłuszKruszwica,
czowe
ul. Rybacka 20
“Kruszwica”
(L)

•
•
•
•
•
•

Metoda
pomiarów
w 2002 roku

Zanieczyszczenie

Stężenie średnie roczne w
µg/m3
1998 1999 2000 2001 2002

manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
manualna

dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
pył zaw. (BS)
fluor
benzen
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
pył zaw. (BS)
fluor
benzen
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
pył zaw. (BS)

1
17
13
0,3
7
20
10
0,3
1
16
11

1
18
16
0,5
5
22
20
0,8
1
18
11

0,9
13,8
17,1
0,6
7,5
23,5
28,7
0,9
1,1
18,0
18,3

1,3
15,0
16,5
0,8
2,4
7,2
19,9
14,5
0,9
3,7
1,2
17,5
15,4

1,2
16,3
7,2
0,7
2,5
6,8
21,9
12,0
0,7
2,8
1,0
17,4
6,8

manualna
manualna

dwutlenek siarki
pył zaw. (TSP)

0,3
47,5

0
45

0
39,7

0
34,0

0
33,9

manualna
manualna

dwutlenek siarki
pył zaw. (TSP)

1,1
38

0
37

0
34

0
22,4

0
24,5

automatyczna
automatyczna
automatyczna
automatyczna
automatyczna

dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
pył zaw. (TSP)
dwutlenek siarki
pył zaw. (TSP)

2,3
10
29
2
34,5

8
26
33
3
35

9,7
5,2
20,6
3,9
33

16,1
9,7
20,2
4,0
25,5

11,0
17,1
34,7
6,0
27,7

automatyczna dwutlenek siarki
automatyczna pył zaw. (TSP)

11
44

8
46

10,2
42,7

12,2
23,5

11,5
29,5

manualna

7,9

23

7

9,8

4,0

heksan

Objaśnienia:
W przypadku pyłu zawieszonego podano w nawiasie:
PM10 - pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm (“Particulate Matter”)
BS - pył mierzony metodą reflektometryczną (“Black Smoke”),
TSP - pył zawieszony ogółem, mierzony metodą wagową lub automatyczną, bez separacji frakcji poniżej 10 µm (“Total Suspended Particles”)
W kolumnie 3 w nawiasach podano rodzaj sieci, do której należy stacja pomiarowa:
P – stacja podstawowa sieci krajowej
NOSK – stacja nadzoru ogólnego sieci krajowej
L – stacja pomiarowa sieci lokalnej
Uwaga: zestawienie stanowi wyciąg z Tabeli nr 8 z Raportu WIOŚ Bydgoszcz za 2002 r.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wartości odniesienia dla stężeń
mierzonych substancji, poza pyłem zawieszonym, nie są przekraczane, przy czym najbardziej
znacząca jest emisja dwutlenku azotu i siarki. Analiza poziomu stężeń obserwowanych w latach
1998-2001 nie wykazuje wyraźnego trendu zmian. Utrzymuje się raczej podobna sytuacja, z
tym, że można zaobserwować pewien wzrost poziomu zanieczyszczeń komunikacyjnych, w
szczególności w większych aglomeracjach. W mniejszych ośrodkach dominujący udział ma tzw.
emisja niska.
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Jak już wspomniano wyżej, w bieżącym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wykonał pierwszą roczną ocenę jakości powietrza na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2002 r., według nowych przepisów prawa obowiązujących w Polsce, dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej. Ocena wykonana została dla poszczególnych stref województwa, z uwzględnieniem
dwóch grup kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na
ochronę roślin. Ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia wykonano dla siedmiu substancji: benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, ozonu, ołowiu i pyłu PM10,
natomiast ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony roślin przeprowadzono dla dwutlenku
siarki, tlenków azotu i ozonu. Głównym celem oceny jakości powietrza było uzyskanie informacji
o stężeniach substancji na obszarach poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym dokonanie ich kwalifikacji w oparciu o przyjęte kryteria:
• dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu
• poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji.
Klasyfikacja przeprowadzona w oparciu o te kryteria stanowi podstawę do podjęcia decyzji
o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie i konieczności
opracowania programów naprawczych ochrony powietrza.
Wyniki pierwszej rocznej oceny jakości powietrza w powiecie inowrocławskim prezentuje
tabela poniżej.
Tabela 28.
Nazwa
i kod strefy

Rodzaj
kryteriów
klasyfikacji
strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych
substancji dla obszaru całej strefy
SO2

NO2

kryteria
ochrony
zdrowia ludzi

A

A

kryteria
ochrony
roślin

A

A*)

PM10

Klasa
ogólna
strefy

Pb

C6H6

CO

O3

B

A

A

A

A

B

-

-

-

-

A

A

Powiat
Inowrocławski

*)

Wymagane
działania
wynikające
z klasyfikacji
określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych i
dążenie do osiągnięcia stężeń
poniżej poziomów dopuszczalnych
niewymagane

tlenki azotu NOx

Z oceny jakości powietrza, dla kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi wynika,
że poziom koncentracji jednej z ocenianych substancji na obszarze powiatu inowrocławskiego w
2002 r. przekraczał wartość dopuszczalną i mieścił się pomiędzy nią a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji. Poziom ten wymaga podjęcia działań identyfikujących
obszary występowania przekroczeń i dążenie do osiągnięcia stężeń niższych od dopuszczalnych. Poziomy stężeń substancji porównane z kryteriami ochrony roślin nie wykazały przekroczeń. Obie klasy wynikowe A i B nie wymagają podejmowania w roku 2003 działań związanych
z opracowaniem programów ochrony powietrza.
5.3.1.2 Problematyka przewietrzania miejscowości
Jak wspomniano wyżej, jednym z głównych problemów występujących zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich powiatu inowrocławskiego jest tzw. niska emisja, związana ze
stosowaniem paliw gorszej jakości w paleniskach domowych oraz z działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń
do powietrza, kumulująca się w przypadku obszarów o zwartej zabudowie z emisją z źródeł komunikacji drogowej.
W związku z powyższym bardzo ważnym czynnikiem, który może powodować rozproszenie zanieczyszczeń jest przewietrzanie większych skupisk źródeł emisji oraz całych miejscowości.
Miasta nazywane są często wyspami ciepła. Różnica temperatur pomiędzy centralnymi
częściami miast a sąsiadującymi z nimi terenami wolnymi od zabudowy może wynosić kilka
stopni Celsjusza. Źródłem emisji ciepła są źle izolowane rurociągi przesyłające media, niewła-
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ściwie izolowane przegrody budynków, okna, wyrzutnie spalin, wyrzutnie pary instalacje chłodnicze, miejsca zrzutu ścieków itp. Zatrzymywanie ciepła w granicach miasta potęguje niewłaściwe
jego przewietrzanie na skutek wysokiej, zwartej zabudowy, często blokującej kierunki przepływu
powietrza wskutek naturalnych wiatrów.
Zjawisko przegrzania miasta bywa szczególnie nasilone w czasie letnich upałów. Może
stanowić źródło znacznego dyskomfortu a nawet zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Mimo, że zjawisko kumulowania w obrębie miast energii cieplnej jest mało rozpoznane, wyrazem
dostrzeżenia wagi problemu jest umieszczenie emisji ciepła wśród emisji będących w zainteresowaniu prawa ochrony środowiska.
Rozwiązanie problematyki odpowiedniego przewietrzania miast (obszarów zabudowanych) jest trudne i kosztowne. Problematyka ta winna jednak stanowić bardzo istotny element
planowania przestrzennego. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winno być poprzedzane analizami kierunków przewietrzania zabudowywanych terenów. Wnętrza urbanistyczne winny być tak kształtowane zapisami planu, aby przy uwzględnieniu
naturalnego ukształtowania terenu i istniejącej zabudowy, umożliwić swobodny przepływ wiatru
w najczęściej występujących kierunkach. Ponadto należy dążyć do sukcesywnej likwidacji niskiej
emisji z centrów miast i terenów o dużej intensywności zabudowy. Należy zaznaczyć, że problem przewietrzania miast nie był obcy urbanistom w okresach znacznie poprzedzających wiek
XX.
5.3.1.3 Systemy zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i przedsiębiorców
Z materiałów będących w dyspozycji autorów wynika, że ogromna większość instalacji
ciepłowniczych w powiecie zasilana jest węglem. Ma to bezpośredni wpływ na jakość powietrza i
rzutuje jednocześnie na znaczący udział emisji energetycznej, a w tym w szczególności „niskiej
emisji” w emisji całkowitej substancji z terenu powiatu.
Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii jest zjawiskiem marginalnym.
5.3.1.4 Obszary uciążliwości zapachowej
Odory do chwili obecnej nie są w Polsce normowane, co nie znaczy, że możemy je pominąć. Dodatkowo samo odczucie siły i klasyfikacja zapachów na przyjemne i nieprzyjemne, czy
odrażające jest bardzo subiektywna. Zdolność rozpoznawania przez człowieka niektórych lotnych substancji w otoczeniu jest cechą bardzo zindywidualizowaną. Dokładne określenie odległości oddziaływania zapachów jest niemożliwe, gdyż jest ono bardzo zmienne, uzależnione od
wielu czynników, w tym od pogody. Zasięg i oddziaływanie odorów uzależnione są od samego
źródła, jego rodzaju i wielkości oraz od warunków atmosferycznych, a przede wszystkim od siły i
kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych. Najbardziej bezpośrednią miarą wielkości imisji
substancji zapachowo uciążliwych są opinie ludności narażonej na ten rodzaj uciążliwości.
Dla potrzeb planistycznych winny być opracowane zasady lokalizacji zakładów i przedsięwzięć mogących stanowić potencjalne źródło odorów, np. fermy drobiu, świń, kompostownie,
oczyszczalnie ścieków, palarnie kawy, piekarnie itp. Tereny te powinny być lokalizowane w
znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej (skupisk ludzi) oraz od strony zawietrznej w
stosunku do tej zabudowy, przy uwzględnieniu najczęściej występujących kierunków wiatru. Ponadto należałoby w decyzjach administracyjnych dotyczących lokalizacji, pozwolenia na budowę
i pozwolenia na użytkowanie takich przedsięwzięć, narzucać konieczność stosowania nowoczesnych technologii - zamkniętych, hermetycznych, dających największe zabezpieczenie przed
ewentualną uciążliwością odorową.
5.3.1.5 Obszary uciążliwości spowodowanej przez ciągi komunikacyjne
System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu jakości powietrza głównie z tytułu
transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich. W powiecie inowrocławskim największe potencjalne zagrożenie występuje, zatem wzdłuż dróg krajowych nr 15 i 25 oraz dróg wojewódzkich, obsługujących ruch ponadregionalny i regionalny.
Sąsiedztwo wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagającymi zapewnienia właściwych standardów jakości powietrza powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia. Jest też bezsprzecznym faktem, iż najpoważniejszym problemem jest emisja generowana przez obie drogi krajowe.
5.3.1.6 Obszary wymagające programów naprawczych
W oparciu o zebrane informacje i przeprowadzoną na ich podstawie analizę, stwierdza
się, że na terenie powiatu inowrocławskiego nie występują obszary wymagające w myśl obowiązujących przepisów opracowania programów naprawczych w 2003 roku. Wynika to z badań
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przeprowadzonych dla potrzeb pierwszej oceny jakości powietrza w strefach, przedstawionej w
punkcie powyżej.
5.3.1.7 Budynki i budowle, w których zastosowano azbest przewidziany do wymiany
W powiecie inowrocławskim brak danych dotyczących budynków krytych pokryciami dachowymi zawierającymi azbest.
5.3.2 Przewidywane kierunki zmian
Prognozując zmiany stanu jakości powietrza w powiecie inowrocławskim należy odnieść się
do zachodzących w nim zmian gospodarczych i przyjętej strategii rozwoju.
Mając powyższe na uwadze należy przewidywać, że w przyszłości będzie następować
zmniejszanie się wielkości emisji ze źródeł przemysłowych – energetycznych i technologicznych, i
tym samym zmniejszanie udziału tej emisji w emisji całkowitej, zgodnie z obserwowaną w ostatnich latach tendencją ogólnokrajową wynikającą z upadku dużych nienowoczesnych obiektów
przemysłowych, korelującą się ze wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz
skuteczniej wdrażających i egzekwujących prawo ochrony środowiska.
Określając kierunki zmian jakości powietrza należy zauważyć, że w powiecie jest pięć
ośrodków miejskich, z których największy, Inowrocław, ma nieco poniżej 80 tys. mieszkańców, a
każdy z pozostałych czterech (Gniewkowo, Janikowo, Pakość i Kruszwica) nie przekracza 10 tys.
W obrębie tych ośrodków funkcjonuje kilkanaście dużych, rozwijających się zakładów przemysłowych. Przy stosunkowo niekorzystnej migracji i spadku liczby urodzeń nie należy spodziewać się
gwałtownego rozwoju aglomeracji miejskich. Obserwuje się głównie wzrost udziału terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach wiejskich. W związku z planowanym rozwojem
turystyki (rozwój uzdrowiska w Inowrocławiu, turystyki, agroturystyki) należy prognozować wzrost
ilości ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych. O ile nie nastąpi gazyfikacja powiatu, można się
spodziewać intensyfikacji oddziaływania źródeł niskiej emisji i zwiększenia jej udziału w emisji
całkowitej substancji do powietrza.
Strategia rozwoju województwa i powiatu zakłada restrukturyzację systemu transportowego. Środkiem, który nie pozwoli co prawda na zmniejszenie emisji, ale ją ukierunkuje na obszary
niewymagające ochrony będzie budowa obwodnicy Inowrocławia. Do minimalizacji emisji spalin z
obszarów arterii komunikacyjnych przyczynią się również realizowane zabezpieczenia akustyczne
w postaci ekranów akustycznych oraz nasadzenia zieleni wzdłuż pasów drogowych. Wykonanie
tych działań w przypadku modernizacji i budowy dróg wymusi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzone przy lokalizacji i realizacji inwestycji, jak i wdrożenie przyjętych programów naprawczych w zakresie ochrony przed hałasem.
5.3.3 Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych terminy ich uzyskania
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, celem strategicznym do realizacji w perspektywie
do roku 2010 jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji substancji do powietrza, przy
pełnej harmonizacji standardów jakości powietrza i standardów emisyjnych z prawem UE.
W myśl ustaleń opracowanej i przyjętej strategii, wizją przyszłości powiatu inowrocławskiego jest jego funkcjonowanie według reguł gwarantujących zrównoważony rozwój. Głównym celem
zrównoważonego rozwoju powiatu inowrocławskiego w obszarze środowiska przyrodniczego jest
jego przyjazność dla człowieka.
Jakość powietrza w powiecie ma odpowiadać normom, a w regionach turystycznych ma
być jak najlepsza. (do roku 2010 w stosunku do sytuacji z roku 1990 emisja pyłów ma być ograniczona o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków
organizcznych o 4% i amoniaku o 8%). Energia produkowana ma być w większej części z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i w technologiach chroniących atmosferę. Odniesienia do
jakości powietrza można znaleźć w obszarze rozwoju gospodarczego, gdzie obraz przyszłości
określony jest m.in. w następujący sposób:
•
drogi są w dobrym stanie oraz obwodnice każdego miasta i niektórych wsi zmniejszają
uciążliwość wzmożonego ruchu samochodowego,
•
powiat ma dobrą infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym, przemysłem, turystyką i rozwojem obszarów wiejskich.
Główny nacisk należy, więc położyć na poprawę jakości stanu powietrza poprzez likwidację
emisji substancji z sektora komunalnego, cechującej się wyraźną sezonowością i mającej decydujący wpływ na powstawanie ozonu w troposferze.
Cel ten uznaje się za priorytetowy. Mając jednak na uwadze określoną wizję powiatu, która
zakłada eksponowanie walorów turystyczno-krajobrazowych i jednoczesny rozwój rolnictwa oraz
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małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnego znaczenia nabierają działania prewencyjne.
Przyjęty cel poprawy jakości stanu powietrza należy, więc uzupełnić o drugi cel, niepogarszania
stanu powietrza w miejscach gdzie jest on właściwy.
Oba wymienione cele należy uznać za priorytety zrównoważonego rozwoju powiatu inowrocławskiego i cele nadrzędne programu ochrony środowiska na lata 2003-2006. Są one zgodne z celami strategicznymi polityki ekologicznej państwa w zakresie zarządzania jakością powietrza.
Wielkość emisji niektórych substancji do powietrza, tzw. gazów cieplarnianych ma ścisły
związek z możliwością wystąpienia zmian klimatu. Przeciwdziałając zmianom klimatu Polska
przyjęła Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokół do
tej Konwencji zwany Protokołem z Kioto. Jako strona Konwencji od 1994 r. i strona Protokołu od
2002 r. Polska wypełniła i wypełnia szereg zobowiązań. Do końca XX w. ustabilizowano emisję
gazów cieplarnianych. Polska składa też regularne raporty o poziomie emisji i pochłaniania gazów
cieplarnianych oraz o działaniach podejmowanych przez państwo na rzecz ochrony klimatu. W latach 2008-2012 należy zredukować emisję gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do roku bazowego (1988). Jest to zadanie priorytetowe. Mając na uwadze systematyczny spadek emisji tych
gazów w ostatniej dekadzie XX w. i zachowanie tego trendu w chwili obecnej, w polityce ekologicznej państwa szacuje się, że zobowiązanie zostanie wypełnione z nadwyżką.
W perspektywie do 2010 r. należy stworzyć mechanizmy monitorujące wypełnianie wszystkich zobowiązań oraz dokonać oceny kierunków rozwoju gospodarki kraju w długim horyzoncie.
Skuteczna ochrona klimatu stanowi jeden z warunków zrównoważonego rozwoju i jest przedmiotem zaleceń Agendy 21.
Cele polityki klimatycznej takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa wykorzystania energii są komplementarne z wyrażonymi wcześniej priorytetowymi celami polityki ekologicznej i strategii zrównoważonego rozwoju powiatu inowrocławskiego.
5.3.4 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych
Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010 wyznacza dla okresu 2003-2006 następujące zadania, które należy uznać za przedsięwzięcia własne i koordynowane powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony powietrza:
• opracowanie jednolitego systemu zbierania, opracowywania i gromadzenia informacji o
zanieczyszczeniach powietrza w układzie administracyjnym: gmina - powiat – województwo - kraj oraz branżowym: duże przedsiębiorstwa - sektory – kraj (koniec 2002),
• wdrożenie systemu zbierania, opracowywania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza (sukcesywnie od 2003),
• wstępna ocena stanu jakości powietrza (2002),
• identyfikacja obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń
(2003),
• opracowanie dla obszarów z przekroczeniami odpowiednich poziomów odniesienia jakości powietrza (2003),
• wdrażanie programów naprawczych ochrony powietrza (sukcesywnie),
• rozwój sieci państwowego monitoringu jakości powietrza (sukcesywnie).
Głównym celem polityki ekologicznej państwa w perspektywie do roku 2010 jest poprawa
stanu jakości powietrza oraz osiągnięcie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE.
Wdrożenie jednolitego krajowego systemu bilansowania i weryfikacji ładunków substancji emitowanych do powietrza jest tu zadaniem podstawowym, które rozpoczęło się od fazy zbierania informacji, ich analizy, opracowania raportów, prognoz i programów rzeczowo-finansowych redukcji
zanieczyszczeń. Realizacja zadań, które wynikną z oceny jakości stanu powietrza i przyjęcia unijnych norm emisyjnych może potrwać nawet do 2020 r. i pociągnąć za sobą konieczność nawet
potrojenia przewidywanych poprzednio w perspektywie do roku 2010 wydatków na inwestycje
ekologiczne lub wymianę instalacji spalania na nowe, w tym z zamianą węgla kamiennego i brunatnego na gaz.
Polityka ekologiczna państwa jako jeden z głównych celów średniookresowych wyznacza
opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania energią i środowiskiem, głównie
w powiązaniu z sektorem energetycznym (dominujący wpływ obiektów i urządzeń spalania paliw),
ale także transportem, komunikacją, przemysłem chemicznym, paliwowym, mineralnym, budownictwem, hutnictwem oraz sektorem komunalnym.
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5.3.5

Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
Analizując program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20032010, można określić następujące przedsięwzięcia, które należy uznać za zadania własne i koordynowane w zakresie ochrony powietrza:
• Wyznaczanie stref ograniczonej dostępności komunikacyjnej w miastach, zwłaszcza w
miastach dużych, centrach zabytkowych, strefach uzdrowiskowych i szpitalnych w połączeniu z właściwie prowadzoną polityką parkingową,
• Likwidacja lub modernizacja starych kotłowni i palenisk domowych przez stosowanie
urządzeń nowej generacji i zastąpienie węgla proekologicznymi nośnikami ciepła (gaz,
olej opałowy, biomasa itp.)
• Podłączenie terenów zurbanizowanych do miejskich sieci ciepłowniczych,
• Budowa sieci gazowych z preferencjami gazyfikacji obszarów o najwyższym poziomie
emisji niskiej, a docelowo całego obszaru województwa,
• Wykorzystywanie w systemach grzewczych odnawialnych źródeł energii (energia wietrzna, energia słoneczna, wody geotermalne),
• Modernizacja technik spalania w ciepłowniach (elektrociepłowniach) oraz przechodzenie
na nowoczesne techniki spalania paliw,
• Poprawa jakości stosowanego węgla lub zmiana nośnika na bardziej „czysty” ekologicznie (z preferencjami dla gazu ziemnego),
• Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i zasobów odnawialnych do
produkcji energii (preferencje dla energii wodnej i dla spalania biogazu),
• Promowanie biopaliw,
• Modernizacja procesów technologicznych lub wprowadzanie nowoczesnych energooszczędnych technologii, zmniejszanie matereiałochłonności produkcji, hermetyzacja urządzeń oraz systemów wytwarzania i spedycji produktów – przy zachowaniu zasady stosowania najlepszych dostępnych środków technicznych (BAT),
• Instalowanie nowych lub poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania paliw,
• Dostosowanie się zakładów do zintegrowanych pozwoleń na emisję zanieczyszczeń
powietrza w ramach zintegrowanego pozwolenia obejmującego wszystkie elementy środowiska,
• Wprowadzenie elementów samokontroli zakładów poprzez systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14000),
• Intensyfikacja kontroli i monitorowania zakładów uciążliwych (lista krajowa i lista wojewódzka oraz zakłady, których emisja jest przyczyną skarg mieszkańców).
5.3.6 Lista przedsięwzięć własnych Powiatu wynikających z dokumentów, koncepcji jej
władz, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców
Opierając się na dostępnych materiałach w postaci strategii, programów i informacji pozyskanych z organów administracji samorządowej, za przedsięwzięcia własne i koordynowane powiatu wynikające z stanowiska organów samorządu lokalnego i społeczeństwa należy uznać następujące działania w celu zmniejszenia poziomu niskiej emisji i poprawy infrastruktury drogowej:
• promowanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii,
• opracowanie i wdrożenie planów gospodarki energetycznej w gminach,
• wdrażanie programu termomodernizacji,
• wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miast, renowację nawierzchni dróg,
tworzenie warunków do rozwoju transportu zbiorowego i rowerowego,
• modernizacja głównego układu dróg (budowa obwodnic miast).
5.3.7 Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Dokonując wyboru i hierarchii wymienionych wyżej przedsięwzięć wynikających z dokumentów rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należy przyjąć następujące kryteria:
• kryterium zgodności przedsięwzięcia z polityką państwa, programem ochrony środowiska województwa oraz strategią zrównoważonego rozwoju powiatu i tworzących go
gmin,
• kryterium wynikające z uwarunkowań szeroko pojętego prawa ochrony środowiska,
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•

kryterium wynikające z uwarunkowań stanu jakości powietrza prognozowanego zgodnie
z przewidywanymi kierunkami zmian,
• kryterium kosztów przedsięwzięcia i czasu trwania jego realizacji,
• kryterium wpływu realizacji przedsięwzięcia na sprawność zarządzania stanem środowiska w obrębie powiatu i dokonywania jego oceny.
5.3.8 Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej
Większość zadań określonych powyżej jest zbieżna i w zasadzie pokrywa się. Priorytetem,
z uwagi na dominujący wpływ na stan jakości powietrza w obrębie powiatu, a także uciążliwość
sygnalizowaną przez mieszkańców, jest tzw. niska emisja.
Jednym z głównych przedsięwzięć mających na celu likwidację tego zjawiska jest gazyfikacja gmin. Opracowany program realizacyjny strategii zrównoważonego rozwoju nie wymienia
wprost, jako przedsięwzięcia mającego na celu ograniczenie niskiej emisji, gazyfikacji gmin, można je jednak odnaleźć w zadaniach związanych z poprawą infrastruktury technicznej. Program
gazyfikacji powinien wejść również w skład opracowywanych planów energetycznych gmin, wymaganych przepisami prawa energetycznego.
Modernizacja i budowa nowych dróg ma wpływ na wiele aspektów zrównoważonego rozwoju powiatu, w tym także na wielkość emisji substancji generowanej przez transport drogowy na
obszary zabudowane i odczuwanej w związku z tym uciążliwości.
Sprawne zarządzanie powiatem w ścisłej współpracy, w tym także informacyjnej, z gminami ma kolosalne znaczenie dla monitorowania i oceny stanu jakości środowiska, a zatem rozwój
współpracy pomiędzy organami samorządowymi stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania trzeba uznać za przedsięwzięcie mające wpływ na poprawę stanu jakości powietrza. Sprawne
zarządzanie powiatem to także działania prewencyjne mające na celu ochronę miejsc o szczególnych walorach, cechujących się najlepszym stanem jakości powietrza.
Wdrożenie zintegrowanego sytemu zarządzania w obszarze jakości środowiska, w tym
oczywiście jakości powietrza stanie się główną siłą napędową do stworzenia spójnej, wieloletniej
polityki ochrony środowiska w regionie.
Mając na uwadze potrzeby wynikające z przyjętej zasady zrównoważonego rozwoju i planowane przeobrażenia gospodarcze powiatu, w tabeli 29 sformułowano przedsięwzięcia, które
winny być zrealizowane w tym celu w latach 2004-2007 i w perspektywie do roku 2011.
W niniejszym programie nie ujęto realizacji przedsięwzięć własnych – organizacyjnych i
technicznych, podmiotów korzystających ze środowiska, które mają na celu ograniczanie emisji
substancji do powietrza. Działania te są i będą podejmowane wskutek bieżącej kontroli wykonywanych przez służby ochrony środowiska, co stanowi wystarczającą podstawę do zapewnienia
skutecznej i terminowej ich realizacji. Trudno jest także przewidzieć ilość tych zadań w sytuacji
dokonujących się przeobrażeń gospodarczych a także następujących zmian wartości dopuszczalnych wynikających z implementowanych przepisów unijnych.
Ważnym zadaniem jest wzmocnienie, a niejednokrotnie nawet uaktywnienie funkcji kontrolnej powiatu i gmin, posiadających szerokie kompetencje w tym zakresie, wynikające z ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz przepisów związanych. Bardzo pomocnym narzędziem w tym
zakresie będzie także uporządkowanie planowania przestrzennego pod kątem wprowadzenia we
wszystkich dokumentach planistycznych zasad ochrony środowiska (obowiązek ustawowy). Należy przy tym dodać, że z uwagi na wizję przyszłości powiatu jako krainy o walorach przyrodniczokrajobrazowych, kreowanie najlepszego stanu jakości powietrza na obszarach o funkcji turystyczno-rekreacyjnej i wypoczynkowej jest zadaniem bardzo ściśle związanym z nadrzędnym celem
zrównoważonego rozwoju powiatu.
Wprowadzanie na skutek harmonizacji z prawem unijnym nowych przepisów, w tym szeregu ustaw i rozporządzeń tworzących polskie prawo ochrony środowiska wymaga, zarówno ze
względu na obszerność, jak i trudną percepcję, nakładów na systematyczne szkolenie istniejących kadr administracyjnych i pozyskanie nowych. Bardzo dużo problemów wiąże się w szczególności z prowadzeniem procedur ocen oddziaływania na środowisko oraz wydawaniem pozwoleń zintegrowanych.
Bardzo trudnym do realizacji celem jest nakłonienie mieszkańców poszczególnych gmin do
zmiany czynnika grzewczego z węgla na gaz (po zrealizowaniu gazyfikacji), czy olej opałowy. Tak
więc ogromne znaczenie dla likwidacji „emisji niskiej” ma czynnik ekonomiczny. Można nawet
spodziewać się, że proces zmian instalacji będzie postępował bardzo powoli i długo, o ile nie zo-
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staną stworzone mechanizmy finansowej zachęty, w jednoznaczny sposób promujące nowe systemy ogrzewania. Wynika to z niekorzystnej sytuacji materialnej mieszkańców.
Odnosząc się do kosztów poszczególnych przedsięwzięć należy wyjaśnić, że nie zawsze
były one możliwe do ustalenia. W kilku przypadkach przyjęto oszacowanie wynikające z obowiązujących obecnie cen rynkowych, choć szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej należy
spodziewać się ich obniżenia.
Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia, które winny być podjęte w celu zapewnienia
jak najlepszego stanu jakości powietrza w powiecie inowrocławskim, w myśl przyjętych priorytetów.

8

9 10 11 12

Szacunkowe
nakłady

7

Cel przedsięwzięcia

6

2011

5

2010

4

2009

2008

3

2007

2

2006

1

Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

2005

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

2004

L.p.

Termin realizacji
Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Ocena ważności w
hierarchii zadań

Tabela 29. Przedsięwzięcia wprowadzone w celu zapewnienia jak najlepszego stanu jakości
powietrza atmosferycznego

16

Zadania własne

1

2

3

4

5

6

Opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznych baz daP/I
nych o stanie jakości
powietrza na terenie
powiatu
Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeńP
stwa o stanie jakości
powietrza na terenie
powiatu
Rozwój sieci monitoringu jakości powietrza
przez udział gmin i
P
powiatu w monitoringu
regionalnym

I

I

I

Modernizacja systemów ogrzewania w
obiektach będących
we władaniu zarządu
powiatu.
Termomodernizacja
obiektów będących we
władaniu zarządu
powiatu
Modernizacja dróg
powiatowych w oparciu o uprzednio opracowany program i
harmonogram prac:
Rojewo-Glinno, Liszkowo-Topola, Płonkowo-Dobiesławice,
Liszkowo-Wybranowo
i inn.

zarząd powiatu/
WIOŚ, wojewoda, podmioty
gospodarcze

zarząd powiatu/
WIOŚ

zarząd powiatu/
WIOŚ, gminy

zarząd powiatu /
jednostki organizacyjne powiatu

zarząd powiatu /
jednostki organizacyjne powiatu
zarząd powiatu/
zarząd dróg
powiatowych.

Zadania koordynowane

1

P

Optymalizacja funkprzewoźnicy/
cjonowania transportu zarząd powiatu,
publicznego, rozwój gminy, WIOŚ
innych rodzajów
transportu pod kątem
ochrony powietrza
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2

3

4

5

6

7

148

Modernizacja technologii stosowanych w
przemyśle pod kątem
ochrony powietrza i
Identyfikacja i sporządzenie wykazu terenów z przekroczeniaP mi dopuszczalnych
stężeń substancji i
obszarów ograniczonego użytkowania
Opracowanie i wdrożenie programów
naprawczych ochrony
P/I powietrza dla terenów
z przekroczeniami
dopuszczalnych stężeń substancji
Wzmocnienie działań
na rzecz prawidłowości i sprawności prowadzenia procedur
oceny oddziaływania
na środowisko przy
lokalizowaniu i realizowaniu przedsięP
wzięć mogących w
znaczący sposób
wpłynąć na środowisko (stan powietrza)
oraz wydawania pozwoleń emisyjnych, w
tym pozwoleń zintegrowanych
Opracowanie i wdrożenie programów
ograniczenia emisji
substancji i energii do
powietrza przez terP/I moizolację budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych i
modernizację systemów ogrzewania
(biomasa)
Ograniczenie emisji
substancji do powietrza przez inwestycje
dotyczące budowy i
modernizacji infrastruktury drogowej i
I kolejowej ( budowa
obwodnic miast w
ciągach najważniejszych dróg, poprawa
nawierzchni dróg,
modernizacja linii
kolejowych)
I

przedsiębiorcy/zarząd powiatu, gminy, WIOŚ
wojewoda/
WIOŚ, zarząd
powiatu

wojewoda/
WIOŚ, przedsiębiorcy, zarząd
powiatu

wojewoda/zarząd powiatu, biegli,
eksperci, firmy i
uczelnie oferujące szkolenia

zarządcy nieruchomości/ zarząd powiatu,
gminy

zarządzający
infrastrukturą /
wojewoda,
zarząd województwa, zarząd
powiatu, gminy
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8

Ograniczenie emisji
zarząd wojesubstancji do powie- wództwa/ zarząd
trza poprzez moderni- powiatu, gminy
zację systemów transportu, w tym w szczególności poprzez
tworzenie warunków
do rozwoju komunikacji zbiorowej, szerszeP/I go wykorzystania
transportu kolejowego
i wodnego oraz budowy ścieżek rowerowych przy ciągach
komunikacyjnych,
optymalizację prędkości ruchu na obszarach zabudowanych

9

I

10

I

11

I

Budowa gazociągów
przesyłowych i sieci
gazowych w gminach

PGNiG/ zarząd
województwa,
zarząd powiatu,
gminy
Wyprowadzenie
GDDKiA/ wojeruchu tranzytowego
wódzki zarząd
poza granice miast:
dróg, powiatowy
- budowa obwodnic
zarząd dróg,
gminy
Budowa sieci najwyż- PSE Zachód/
szych napięć relacji
zarząd powiatu,
Poznań – Bydgoszcz gminy
(400KV)

Wytyczne dla gmin

1

2

3

4

5

Ujawnianie i zgłasza- gminy/
nie WIOŚ nowych
źródeł zanieczyszczeń
P powietrza w celu
podjęcia czynności
kontrolnych i wykonania pomiarów
Modernizacja kotłowni gminy/
w obiektach komunalI
nych (przebudowa na
gaz, ropę, biopaliwo)
Rozbudowa sieci
gminy/
gazowych, zmiana
I systemu ogrzewania,
m. inn. w gminie
Pakość
Wspomaganie rozwoju gminy/
przemysłu wysokiej
technologii i rolnospożywczego poprzez
P/I
przygotowanie terenów pod inwestycje,
ich wspólną promocję i
ulgi podatkowe
Modernizacja dróg
gminy/
gminnych i osiedlowych:
Orłowo-Czyste
Lipie-Modliborzyce
Racice-Lachmirowice
I Baranowo-Racice
Kruszwica-Racice
Ul. Przemysłowa w
Janikowie
Most w Lechowie
Remonty cząstkowe
nawierzchni

2,584
mln
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6

7

8

9

P

P

P

P

10

P

11

P

12

13

14

15

16

150

Wprowadzenie do
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego obszarów wymagających
zapewnienia wysokiej
jakości powietrza
Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych
w porozumieniu z
WIOŚ w zakresie
emisji substancji do
powietrza przez podmioty korzystające ze
środowiska
Kreowanie warunków
najlepszego stanu
jakości powietrza na
terenach o walorach
turystyczno – krajobrazowych poprzez
akty prawa miejscowego (reglamentacja)
Wsparcie przedsięwzięć mających na
celu ograniczenie
niskiej emisji (plany
miejscowe, ulgi podatkowe, reglamentacja)
Rozwój sieci monitoringu jakości powietrza
przez udział gmin i
powiatu w monitoringu
regionalnym
Wprowadzenie stref
ograniczonego ruchu
pojazdów spalinowych

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

Opracowanie planu
gminy/
zmiany źródeł ogrzewania (z węglowego
na bardziej przyjazdne
P/I
środowisku) i realizacja go w odniesieniu
do obiektów komunalnych
Opracowanie planu
gminy/
wykorzystania różnych
P technologii w zakresie
“termomodernizacji”
budynków
Podjęcie działań w
gminy/
celu wyeliminowania
pojazdów zanieczyszP czających powietrze
wydzielanymi spalinami
Likwidowanie uciążliwości zapachowych
spowodowanych
P/I hodowlą na terenach
zabudowy mieszkaniowej

gminy/

Podjęcie działań na
gminy/
P/I rzecz rozwoju systemu
transportu zbiorowego
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17

Wsparcie przedsięwzięć dotyczących
usuwania azbestu z
P/I obiektów i instalacji
budowlanych.

gminy / właściciele nieruchomości

5.3.9

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Wymienione w tabeli 29 przedsięwzięcia winny stanowić podstawę wyjściową do sporządzenia odpowiednich programów na szczeblu gminnym. W szczególności zaleca się, aby działania gmin na rzecz wprowadzenia systemów zarządzania stanem jakości powietrza były zintegrowane z programem działania powiatu. Z uwagę na kompetencje organów gmin, w programach
ochrony środowiska winny być w szczególności wyeksponowane przedsięwzięcia związane z:
• planowaniem przestrzennym – w tym z tworzeniem jasnej wizji obszarów wymagających
zapewnienia właściwego stanu jakości powietrza i zapewnieniem właściwego ich rozdziału od obszarów niewymagających go, np. obszary zabudowy mieszkaniowej oddzielone od przemysłu, obiektów emitujących zapachy, respektowanie naturalnych kierunków przewietrzania w planowaniu zabudowy aglomeracji itp., co w ten sposób wymusi
kształtowanie najlepszego stanu jakości powietrza poprzez właściwe zagospodarowanie
przestrzenne,
• uchwalaniem ograniczeń w zakresie korzystania ze środowiska jako analogu do czynności reglamentacyjnych organu powiatowego,
• dbałością o prawidłowość przebiegu procedur w prawie ocen oddziaływania na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
• wzmocnieniem funkcji kontrolnej i intensyfikacją działań prewencyjnych,
• wymianą informacji o stanie jakości powietrza i jego ochronie oraz promocją zachowań
ekologicznych,
• działaniami organizacyjno-inwestycyjnymi na rzecz zmiany systemu transportu zbiorowego,
• działaniami organizacyjno-inwestycyjnymi na rzecz promowania odnawialnych źródeł
energii oraz gazyfikacji,
• podjęcie wysiłków na rzecz modernizacji systemów grzewczych w obiektach komunalnych i prywatnych
• edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania odpadów i opakowań
Każda gmina powinna ponadto wyodrębnić zadania nawiązujące do jej specyfiki i potrzeb, i
potraktować je jako lokalne priorytety.

5.4

Stres miejski – oddziaływanie hałasu
Emisja hałasu jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech ekosystemów terenów zurbanizowanych. Zagrożenie hałasem rodzi zjawisko zwane stresem miejskim, odzwierciedlane bardzo często w badaniach ankietowych ludności.
Ze względu na rodzaj źródeł hałasu wyodrębniamy hałas komunikacyjny, przemysłowy i komunalny. Największy zasięg ma hałas komunikacyjny, odbierany przez mieszkańców jako najbardziej dokuczliwy. Jego ograniczenie przedstawia też największe problemy techniczne. W ostatnich
latach globalnie nie obserwuje się znaczącego wzrostu emisji hałasu komunikacyjnego. Wiąże się
to z coraz lepszym technicznie taborem transportowym, lepszymi drogami zapewniającymi płynność ruchu, posiadającymi nowe nawierzchnie o właściwościach pochłaniających dźwięk i wyposażanymi przy każdej modernizacji w środki ograniczające emisję. Ekrany wzdłuż nowych arterii komunikacyjnych są coraz częstszym elementem krajobrazu nie tylko w pobliżu nowych dróg tranzytowych i autostrad, ale także w obrębie miast i wsi. Niestety, w warunkach lokalnych, najczęściej
na terenach zwartej zabudowy śródmiejskiej z wąskimi ulicami obciążonymi ruchem na granicy
przepustowości, stwierdza się bardzo duże odstępstwa od wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku. Hałas uliczny oceniany jest jako szczególnie uciążliwy.
Z hałasów komunikacyjnych jako najmniej dokuczliwy postrzegany jest hałas kolejowy.
Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu do środowiska,
co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują w większości
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niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.
Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas towarzyszący
obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Dyskoteki, nocne kluby, obiekty koncertowe na wolnym powietrzu, nawet ogródki wiedeńskie przy restauracjach i kawiarniach są źródłem wielu skarg mieszkańców odczuwających w związku z ich działalnością dyskomfort akustyczny. Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy.
5.4.1 Analiza stanu istniejącego
Aby dokonać analizy jakości stanu akustycznego środowiska, należy zwrócić uwagę na
charakter powiatu inowrocławskiego, jego uwarunkowania wynikające z położenia, wielkości zajmowanego obszaru, zaludnienia, stopnia urbanizacji, uprzemysłowienia oraz rozwoju szlaków
komunikacyjnych.
Struktura użytkowania powierzchni terenu powiatu inowrocławskiego jest następująca:
• użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska): 67% powierzchni powiatu,
• lasy: 10 % powierzchni powiatu,
Struktura taka wyznacza rozwój powiatu w kierunku rolno-przetwórczym i agroturystycznym, z uwzględnieniem szczególnych predyspozycji terenów nadgoplańskich i Inowrocławia do
rozwoju rekreacji, turystyki i odnowy biologicznej. Trzeba przy tym jednak uwzględnić fakt, że w
kilku ośrodkach miejskich jest zlokalizowanych kilkanaście dużych, prężnych zakładów przemysłu
chemicznego, ciężkiego, wydobywczego i przetwórstwa rolnego. Główne pasmo zagospodarowania powiatu, a jednocześnie region o funkcji centrotwórczej tworzy miasto i gmina Inowrocław.
Aktualnie w powiecie inowrocławskim funkcjonuje ok. 7500 podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
Ponad 70 % ludności powiatu to mieszkańcy pięciu miast: Inowrocławia, Gniewkowa, Janikowa, Kruszwicy i Pakości. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 139 osób/ km2, natomiast w
obrębie samego powiatu występuje ogromne zróżnicowanie pomiędzy miastami a pozostałymi
jednostkami.
Powiat inowrocławski dysponuje dobrze rozwiniętą siecią komunikacji lokalnej, regionalnej i
ponadregionalnej. Przez teren powiatu przebiegają dwie drogi krajowe nr 25: Bydgoszcz – Inowrocław i nr 15: Toruń - Poznań, kilka dróg wojewódzkich oraz liczne drogi powiatowe i gminne.
Najważniejszym węzłem komunikacji drogowej i kolejowej powiatu jest Inowrocław.
W oparciu o przedstawione powyżej dane charakteryzujące powiat inowrocławski pod
względem powierzchni, liczby ludności i dominujących funkcji można dokonać diagnozy stanu istniejącego pod kątem zagrożenia hałasem.
5.4.1.1 Obszary narażone na hałas transportowy
System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie z
tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich. W
powiecie inowrocławskim największe potencjalne zagrożenie hałasem występuje zatem wzdłuż
obu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, obsługujących ruch ponadregionalny i regionalny.
Znaczna część tych dróg przebiega przez tereny zabudowane, z których większość, to tereny o funkcji mieszkaniowej, wymagającej zapewnienia komfortu akustycznego. Sąsiedztwo
wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagającymi zapewnienia właściwych
standardów jakości stanu akustycznego środowiska powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia hałasem komunikacyjnym drogowym.
Najpoważniejszy problem stanowią przebiegające przez centrum Inowrocławia i krzyżujące się drogi krajowe, przenoszące znaczny ruch tranzytowy. Obie drogi przebiegają także przez
tereny zwartej zabudowy innych miejscowości, w tym przede wszystkim Gniewkowa i Złotnik Kujawskich. Natężenie ruchu na obu drogach obserwowane w centrum Inowrocławia wynosiło ok.
1000 – 1400 pojazdów/dobę, z udziałem ruchu tranzytowego wynoszącym ok. 16 % na drodze
nr 25 i 20 – 80% na drodze nr 15.
W okresie od maja do września 2002 r. wojewódzki inspektorat ochrony środowiska przeprowadził badania wpływu hałasu drogowego na klimat akustyczny Inowrocławia. Pomiary przeprowadzono w porze dziennej, w 7 punktach miasta zlokalizowanych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, w tym w 2 punktach na wysokości linii zabudowy mieszkaniowej. Badania te wykazały, że na całym badanym terenie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku. W oparciu o wyniki badań sporządzono mapę akustyczną. Najwyższe
poziomy hałasu drogowego, zbliżone i nieco przewyższające 75 dB zmierzono na ul. Poznańskiej (droga nr 25) i przy ul. Najświętszej Marii Panny (droga nr 15). Badania wykazały, że głów-
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nym źródłem uciążliwości akustycznej są samochody ciężarowe, głównie tzw. "TIR-y", zwykle
jadące w kolumnach. Odnosząc przytoczone wyniki badań do obowiązujących obecnie przepisów określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, można stwierdzić, że:
1. Wokół wybranych do badań odcinków pomiarowych arterii komunikacji drogowej występują w porze dziennej znaczące odstępstwa od wartości dopuszczalnych określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz.
436) dla źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) i dla terenów zabudowy mieszkaniowej (poz. 2 i 3 tabeli 1 w załączniku do rozporządzenia).
2. Wokół wybranych do badań odcinków pomiarowych mogą występować w porze dziennej
poziomy zbliżające się do wartości progowych poziomu hałasu w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości
progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81), a zatem można spodziewać się, że
niektóre z obszarów wzdłuż badanych arterii należy zaliczyć do kategorii zagrożonych
hałasem.
Pomiary udowodniły, że głównym czynnikiem uciążliwości dróg jest ruch ciężarowy i jednocześnie wskazały na konieczność wyeliminowania go z obszarów gęstej zabudowy i innych
terenów chronionych. Badania potwierdzają zasadność skupienia się na szeroko rozumianym
monitoringu komunikacyjnym.
5.4.1.2 Identyfikacja miejscowych źródeł hałasu
W obrazie aktywności gospodarczej powiatu dominują duże znane w całym kraju zakłady
przemysłowe, ale tworzą ją mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa małe, o profilu produkcyjno-usługowo-handlowym.
Przytoczone dane rzutują zarówno na ilość jak i rodzaj źródeł hałasu przemysłowego i
komunalnego. Identyfikacja tych źródeł wymagałaby pełnej znajomości każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, co przekracza zakres niniejszego opracowania. Jednak ze stopnia
urbanizacji powiatu, z charakteru zabudowy i głównych funkcji można rozpoznać, że rozpatrywane obecnie rodzaje hałasu mogą mieć jedynie znaczenie lokalne i nie stwarzają zagrożenia
dla większej liczby ludności.
Dużą skuteczność w likwidowaniu uciążliwości akustycznej podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą wykazuje działalność kontrolna i interwencyjna WIOŚ. Skargi rozwiązywane są coraz częściej na szczeblu gmin, a pomiary hałasu przeprowadza się tylko w uzasadnionych przypadkach. Większość zakładów szybko dostosowuje się do obowiązujących
norm (szczególnie po otrzymaniu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej), a rekontrole po pewnym
czasie wskazują, że problem został rozwiązany ostatecznie. Wśród działań podejmowanych w
celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska, w ostatnich latach mają największy udział remonty i modernizacje oraz wykonywanie dodatkowych zabezpieczeń. Coraz częściej sprawy
rozprzestrzeniania się hałasu rozpatrywane są na szczeblu planowania i lokalizacji, duże zaniedbania stwierdza się natomiast w przypadkach zmiany sposobu użytkowania obiektów.
5.4.1.3 Obszary wymagające programów naprawczych
W oparciu o zebrane informacje i przeprowadzoną na ich podstawie analizę, stwierdza
się, że na terenie powiatu inowrocławskiego występują obszary wymagające w myśl obowiązujących przepisów opracowania programów naprawczych. Wynika to z badań przeprowadzonych
przez WIOŚ w pobliżu dróg krajowych nr 25 i 15 w obrębie Inowrocławia. W oparciu o zebrane
informacje nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy któreś z obszarów należy zaliczyć do
zagrożonych hałasem.
Do chwili obecnej w powiecie nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania ze
względu na ponadnormatywną emisję hałasu.
5.4.2 Przewidywane kierunki zmian
Prognozując zmiany stanu akustycznego środowiska w powiecie inowrocławskim należy
odnieść się do występujących w powiecie zmian gospodarczych i strategii rozwoju.
Mając powyższe na uwadze należy przewidywać, że w przyszłości będzie następować
zmniejszanie się ilości źródeł hałasu przemysłowego i ograniczanie jego zasięgu, zgodnie z obserwowaną w ostatnich latach tendencją ogólnokrajową wynikającą z upadku nienowoczesnych
obiektów przemysłowych i korelującą się ze wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz skuteczniej wdrażających i egzekwujących prawo ochrony środowiska.
W powiecie inowrocławskim należy się przede wszystkim spodziewać intensyfikacji oddziaływania akustycznego dróg krajowych. Prognozując zmiany hałasu komunalnego należy zauwa-
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żyć, że w powiecie jest 5 ośrodków miejskich, z których jedynie Inowrocław ma charakter centrotwórczy. Przy stosunkowo niekorzystnej migracji i spadku liczby urodzeń nie należy się spodziewać gwałtownego rozwoju aglomeracji, co oznacza, że hałas komunalny, a w tym głównie osiedlowy, nie będzie cechował się tendencją rozwoju. Stąd więc nie należy przewidywać zwiększenia
zasięgu oddziaływania tego rodzaju hałasu.
W związku z planowanym rozwojem turystyki może pojawić się większa liczba obiektów
będących źródłami hałasu komunalnego, towarzyszącego miejscom rekreacji i rozrywki i wypoczynku.
5.4.3 Przyjęte cele i priorytety
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa można wyodrębnić następujące strategiczne cele
w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, do osiągnięcia w perspektywie minimum dwóch
dekad:
• zmniejszenie narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu,
przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki transportu mającego największy
zasięg przestrzenny,
• niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja
akustyczna jest korzystna.
W myśl ustaleń opracowanej strategii, wizją przyszłości powiatu inowrocławskiego jest jego
funkcjonowanie według reguł gwarantujących zrównoważony rozwój.
W strategii zrównoważonego rozwoju powiatu położono nacisk na poprawę jakości środowiska w otoczeniu arterii komunikacji drogowej. Cel ten uznaje się za priorytetowy. Mając jednak
na uwadze określoną wizję powiatu, która zakłada eksponowanie walorów turystycznokrajobrazowych i jednoczesny rozwój rolnictwa oraz aktywności gospodarczej, szczególnego znaczenia nabierają działania prewencyjne. Przyjęty cel poprawy jakości stanu akustycznego środowiska należy, więc uzupełnić o drugi cel, niepogarszania stanu środowiska w miejscach gdzie jest
on właściwy.
Oba cele strategiczne sformułowane w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010,
należy uznać za priorytety zrównoważonego rozwoju powiatu inowrocławskiego i cele nadrzędne
programu ochrony środowiska na lata 2003-2006.
Trzeba zauważyć, że oba te cele są zgodne z nadrzędnym celem ochrony przed hałasem,
która w myśl art. 112 ustawy – Prawo ochrony środowiska, ma polegać na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska.
5.4.4 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych
Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010 wyznacza dla okresu 2003-2006 następujące zadania, które należy uznać za przedsięwzięcia własne i koordynowane powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przed hałasem:
• wdrożenie i realizacja programu budowy ekranów akustycznych – sukcesywnie,
• dostosowanie i rozwój monitoringowych systemów oceny klimatu akustycznego w środowisku w nawiązaniu do uregulowań Unii Europejskiej i przepisów ustawy – Prawo
ochrony środowiska – rok 2006,
• wdrożenie podstaw metodycznych dotyczących programów ochrony środowiska przed
hałasem i zagadnień akustycznych w planach zagospodarowania przestrzennego (w tym
obszarów ograniczonego użytkowania) – 2004 r.,
• opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych
wzdłuż dróg i linii kolejowych zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na znacznych obszarach – 2005 r.
W perspektywie do roku 2010 przewidziane są ponadto do realizacji następujące przedsięwzięcia:
• opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie klimatu akustycznego i trendach jego zmian w oparciu o najnowsze techniki informatyczne i multimedialne,
• wdrożenie i realizacja programu budowy ekranów akustycznych – sukcesywnie,
• ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nieprzekraczającego w porze nocnej 55 dB,
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eliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość
nie odpowiada standardom UE,
• uruchomienie procesów sporządzania map akustycznych dla miast poniżej 100 tys.
mieszkańców oraz na ich podstawie sporządzania w ramach powiatowych programów
ochrony środowiska programów ograniczania hałasu na obszarach, gdzie poziom hałasu
przekracza wartości dopuszczalne.
Do zadań tych należy dodać realizowane sukcesywnie:
• modernizację lub przebudowę tras,
• budowę obwodnic,
• modernizację systemów transportu zbiorowego w miastach.
Zadania te wynikają z polityki transportowej państwa, której głównym zadaniem jest poprawa systemu transportowego w Polsce i są komplementarne z zadaniami z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.
5.4.5 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa
Na podstawie analizy programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2003-2010 następujące przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne należy uznać za
zadania koordynowane dla powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym w latach 2003-2006:
• ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej: budowa obwodnic, poprawa nawierzchni dróg, optymalizacja płynności ruchu (inwestycyjne,
sukcesywnie),
• opracowanie map akustycznych i programów naprawczych w zakresie ochrony przed
hałasem dla obszarów położonych wzdłuż dróg, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku A (pozainwestycyjne, lata 2005 i 2006).
W perspektywie do roku 2010 należy przewidzieć ponadto do realizacji następujące przedsięwzięcia:
• opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych
wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych,
• budowa ekranów akustycznych, zwłaszcza na odcinkach nowych tras obwodnicowych i
odcinkach istniejących tras o nadmiernym ruchu,
• wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem obszarów ograniczonego użytkowania wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych wszędzie
tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze
nocnej,
• kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.
5.4.6 Lista przedsięwzięć własnych Powiatu wynikających z dokumentów, koncepcji jej
władz, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców
Opierając się na dostępnych materiałach w postaci strategii, programów i informacji pozyskanych z organów administracji samorządowej za przedsięwzięcia własne powiatu wynikające z
stanowiska organów samorządu lokalnego i społeczeństwa należy uznać:
• wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miast,
• tworzenie naturalnych i sztucznych ekranów akustycznych,
• renowacja nawierzchni dróg,
• tworzenie warunków do rozwoju transportu zbiorowego i rowerowego,
• modernizacja głównego układu dróg ze szczególnym uwzględnieniem budowy obwodnic.
5.4.7 Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Dokonując wyboru i hierarchii wymienionych wyżej przedsięwzięć wynikających z dokumentów rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należy przyjąć następujące kryteria:
• kryterium zgodności przedsięwzięcia z polityką państwa, programem ochrony środowiska województwa oraz strategią zrównoważonego rozwoju powiatu i tworzących go
gmin,
• kryterium wynikające z uwarunkowań szeroko pojętego prawa ochrony środowiska,
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kryterium wynikające z uwarunkowań stanu akustycznego środowiska prognozowanego
zgodnie z przewidywanymi kierunkami zmian,
• kryterium wielkości i zasięgu zagrożenia hałasem,
• kryterium potrzeby ochrony terenu przed hałasem,
• kryterium kosztów przedsięwzięcia i czasu trwania jego realizacji,
• kryterium wpływu realizacji przedsięwzięcia na sprawność zarządzania stanem akustycznym środowiska w obrębie powiatu i dokonywania jego oceny.
5.4.8 Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej
Większość zadań określonych powyżej jest zbieżna i w zasadzie pokrywa się. Priorytetem,
z uwagi na stan zagrożenia i zasięg, a także uciążliwość sygnalizowaną przez mieszkańców jest
hałas drogowy. Opracowane lokalnie dokumenty nie wymieniają wprost zadań związanych z
ochroną przed hałasem kolejowym, czy przemysłowym lub komunalnym, choć można znaleźć
odniesienia do nich w różnego rodzaju dokumentach. Podobnie się ma z działaniami prewencyjnymi. Mając na uwadze potrzeby wynikające z przyjętej zasady zrównoważonego rozwoju i planowane przeobrażenia gospodarcze powiatu, w tabeli 30 sformułowano przedsięwzięcia, które
winny być zrealizowane w tym celu w latach 2003-2006 i w perspektywie do roku 2010.
Sporządzając listę przedsięwzięć, które winny wejść w skład programu, główny nacisk położono na wprowadzenie systemu zarządzania stanem akustycznym środowiska zintegrowanego
pomiędzy gminami i powiatem. Sprawny system zarządzania z właściwie działającymi podsystemami zbierania danych o stanie klimatu akustycznego, inwentaryzacji miejsc zagrożonych hałasem oraz bieżącej oceny danych pozwoli na podjęcie optymalnych działań naprawczych. Działania te winny być ujęte w programy preferujące miejsca o najbardziej negatywnym oddziaływaniu i
uwzględniające jednocześnie możliwości czasowe i finansowe ich realizacji.
W niniejszym programie nie ujęto realizacji zabezpieczeń akustycznych wynikającej z działań doraźnych. Działania te są i będą podejmowane wskutek bieżącej kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, co stanowi wystarczającą podstawę do zapewnienia skutecznej i terminowej ich realizacji.
Ważne jest natomiast wzmocnienie funkcji kontrolnej powiatu i gmin, posiadających szerokie kompetencje w tym zakresie wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów związanych. Bardzo pomocnym narzędziem w tym zakresie będzie uporządkowanie planowania przestrzennego pod kątem wprowadzenia w miejscowych planach zasad ochrony środowiska przed hałasem. Należy przy tym dodać, że z uwagi na wizję przyszłości powiatu jako obszaru,
w którym będą eksponowane walory przyrodniczo-krajobrazowe, kreowanie komfortu akustycznego na obszarach o funkcji turystyczno-rekreacyjnej, uzdrowiskowej i wypoczynkowej jest zadaniem bardzo ściśle związanym z nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju powiatu.
Odnosząc się do kosztów poszczególnych przedsięwzięć należy wyjaśnić, że nie zawsze
były one możliwe do ustalenia. W kilku przypadkach przyjęto oszacowanie wynikające z obowiązujących obecnie cen rynkowych, choć szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej należy
spodziewać się ich obniżenia. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej nie można jeszcze mówić o
szczegółowych rozwiązaniach komunikacyjnych transportowych idących za nimi inwestycjach
transportowych, a także fakt, że nie są jeszcze w pełni rozpoznane miejsca szczególnie narażone
na oddziaływanie hałasu nie ma możliwości oszacowania kosztów realizacji zabezpieczeń akustycznych. Koszt globalny zabezpieczenia przed hałasem komunikacyjnym w powiecie stanowił
będzie iloczyn długości dróg i tras kolejowych przechodzących przez obszary zabudowane wymagające zastosowania zabezpieczeń oraz ceny 1 m bieżącego ekranu, wynoszącej obecnie ok.
500 zł.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że w niniejszym programie nie ujęto zakładanego m.in. w
polityce ekologicznej państwa celu ograniczenia do roku 2010 hałasu na obszarach miejskich wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego
nieprzekraczającego w porze nocnej 55 dB. Zdaniem autora termin ten jest nierealny zarówno ze
względu na nakład pracy i kosztów, które należy przewidzieć w związku z realizacją takiego zamierzenia, niespójność z programem modernizacji i przebudowy systemu transportowego, jak i
wynikające ze zmiany ustawy wprowadzającej przesunięcie terminów, w których odpowiednie organy i podmioty korzystające ze środowiska zobligowane są wykonać mapy akustyczne i programy naprawcze.
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Tabela 30 przedstawia przedsięwzięcia, które winny być podjęte w celu zapewnienia jak
najlepszego stanu akustycznego środowiska w powiecie inowrocławskim, w myśl przyjętych priorytetów.
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Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia
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Tabela 30. Przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie ponadnormatywnego hałasu w
powiecie inowrocławskim do realizacji w latach 2004-2007 oraz w perspektywie średniookresowej do 2011 r.
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Zadania własne

1

2

3

4

5

Opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznych baz danych o stanie akuP/I
stycznym środowiska
na terenie powiatu

zarząd powiatu /
WIOŚ, wojewoda, podmioty
gospodarcze

Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie klimatu
akustycznego na
terenie powiatu i
trendach jego zmian

zarząd powiatu /
gminy, WIOŚ

P

I

I

P

Realizacja zadań
zarząd powiatu /
modernizacyjnych na zarząd dróg
drogach powiatowych powiatowych
w oparciu o uprzednio
opracowany program i
harmonogram prac.
Prowadzenie nasazarząd powiatu/
dzeń i odnowy zieleni zarząd dróg
ochronnej przy dropowiatowych
gach powiatowych w
oparciu o przyjęty
uprzednio program
Opracowanie map
akustycznych i programów naprawczych
w zakresie ochrony
przed hałasem, poprzedzone przeprowadzeniem pomiarów
kontrolnych poziomu
hałasu komunikacyjnego przy drogach
powiatowych w ramach współpracy z
siecią monitoringu
państwowego

zarząd powiatu/
zarząd dróg
powiatowych,
przedsiębiorcy,
zarząd kolei
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Zadnia koordynowane

3

4

5
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wojewoda/
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

WIOŚ/ zarząd
powiatu, gminy

wojewoda,
zarządzający
drogami i liniami
kolejowymi/
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

wojewoda,
zarządzający
drogami i liniami
kolejowymi/
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

30.06.2009 r.

2

zarząd województwa, gminy/
zarząd powiatu,
przewoźnicy

30.07.2007 r.

1

Optymalizacja transportu publicznego i
rozwój innych rodzajów transportu (nie
samochodowych) oraz
budowa i modernizaP/I
cja sieci drogowej z
towarzyszącą infrastrukturą w warunkach
pełnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo
Identyfikacja i sporządzenie wykazu terenów wokół dróg i linii
kolejowych z przekroczeniami dopuszczalP
nych poziomów hałasu
w środowisku, terenów
zagrożonych hałasem
i obszarów ograniczonego użytkowania
Wzmocnienie działalności kontrolnej w
zakresie oddziaływaP
nia akustycznego
podmiotów korzystających ze środowiska
Opracowanie map
akustycznych i programów naprawczych
w zakresie ochrony
przed hałasem dla
obszarów położonych
wzdłuż dróg i linii
kolejowych, zaliczoP nych do obiektów,
których eksploatacja
może powodować
negatywne oddziaływanie na znacznych
obszarach, w kolejności od obiektów o
największym negatywnym oddziaływaniu
Opracowanie map
akustycznych i uchwalenie programów
naprawczych w zakresie ochrony przed
hałasem dla obszarów
położonych wzdłuż
dróg i linii kolejowych
niestanowiących dróg i
linii kolejowych wymienionych w
P
p.poprz., gdzie stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnego
poziomu dźwięku A
powyżej 55 dB w
porze nocnej lub
zagrożenie hałasem,
w kolejności od obiektów o największym
negatywnym oddziaływaniu
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6

7

8

9

10

11

P/I

I

P/I

P

P/I

P/I

Opracowanie i wdrożenie programu realizacji zabezpieczeń
akustycznych wynikających z programów
naprawczych określonych rozporządzeniami wojewody i uchwalonych przez radę
powiatu
Ograniczenie emisji
hałasu poprzez inwestycje dotyczące
budowy i modernizacji
infrastruktury drogowej
i kolejowej (głównie:
budowa obwodnic,
modernizacja dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i
gminnych, prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnej
wzdłuż dróg, modernizacja linii kolejowych)
Ograniczenie emisji
hałasu poprzez modernizację systemów
transportu, w tym w
szczególności poprzez
tworzenie warunków
do rozwoju komunikacji zbiorowej, szerszego wykorzystania
transportu kolejowego
oraz budowy ścieżek
rowerowych przy
ciągach komunikacyjnych, optymalizację
prędkości ruchu na
obszarach zabudowanych
Prowadzenie badań
kontrolnych poziomu
hałasu komunikacyjnego przy drogach,
krajowych i wojewódzkich
Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych
na rzecz ograniczenia
emisji hałasu przemysłowego.
Wyprowadzenie
ruchu tranzytowego
poza granice miast:
- budowa obwodnic
dla Inowrocławia
(droga 25), Gniewkowa (droga 15), Złotnik
Kujawskich (droga
25), Pakości w ciągu
drogi Inowrocław Żnin

zarządzający
drogami i kolejami / wojewoda,
starosta, gminy

zarządzający
drogami i kolejami / wojewoda,
starosta, gminy

zarząd województwa, gminy/
zarząd powiatu,
zarządzający
drogami, przewoźnicy

GDDKiA, wojewódzki zarząd
dróg/zarząd
powiatu, gminy

przedsiębiorcy/
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

GDDKiA/ wojewódzki zarząd
dróg, powiatowy
zarząd dróg,
gminy
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12

P

Usprawnienie procedur przeprowadzania
ocen oddziaływania na
środowisko przy lokalizowaniu i realizowaniu inwestycji mogących w znaczący
sposób wpłynąć na
środowisko oraz
wydawania pozwoleń
zintegrowanych

wojewoda/zarząd powiatu, biegli,
eksperci, firmy i
uczelnie oferujące szkolenia

Wytyczne dla gmin

1

I

2

P

Modernizacja dróg
gminy/
gminnych celem
uzyskania lepszych
parametrów akustycznych dróg
Ograniczenie zaniegminy/
czyszczeń przemysłowych poprzez
działania kontrolne we
współpracy ze Starostwem i WIOŚ

Wprowadzenie do
miejscowych planów
zagospodarowania
P przestrzennego zasad
kształtowania komfortu akustycznego dla
obszaru gminy
Kreowanie warunków
wysokiego komfortu
akustycznego na
terenach o walorach
P
turystyczno – krajobrazowych poprzez
akty prawa miejscowego
Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych
w porozumieniu z
P
WIOŚ w zakresie
emisji hałasu przez
podmioty korzystające
ze środowiska
Podjęcie działań na
rzecz rozwoju systemu
transportu zbiorowego
P/I i minimalizowania
poziomu hałasu spowodowanego przez
pojazdy

3

4

5

6

5.4.9

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Wymienione w tabeli 30 przedsięwzięcia winny stanowić podstawę wyjściową do sporządzenia odpowiednich programów na szczeblu gminnym. W szczególności zaleca się, aby działania gmin na rzecz wprowadzenia systemów zarządzania stanem akustycznym środowiska były
zintegrowane z programem działania powiatu. Z uwagi na kompetencje organów gmin, w programach ochrony środowiska winny być w szczególności wyeksponowane przedsięwzięcia związane
z:
• planowaniem przestrzennym – w tym z tworzeniem jasnej wizji obszarów wymagających
zapewnienia komfortu akustycznego i zapewnieniem właściwego ich rozdziału od obszarów niewymagających komfortu, co w ten sposób wymusi kształtowanie najlepszego
stanu akustycznego środowiska poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzenne; w
dziedzinie planowania przestrzennego istotne jest również zadanie ustawowe umiesz-
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czania informacji o stanie akustycznym środowiska i o standardach akustycznych w
opracowaniach ekofizjograficznych, prognozach do planów miejscowych oraz w samych
planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego;
• uchwalaniem ograniczeń w zakresie korzystania ze środowiska jako analogu do czynności reglamentacyjnych organu powiatowego, w tym w szczególności kreowaniem komfortu akustycznego na terenach o walorach turystyczno-krajobrazowych;
• dbałością o prawidłowość przebiegu procedur w prawie ocen oddziaływania na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy;
• wzmocnieniem funkcji kontrolnej i intensyfikacją działań prewencyjnych;
• wymianą informacji o stanie akustycznym środowiska i jego ochronie oraz promocją zachowań ekologicznych;
• działaniami organizacyjno-inwestycyjnymi na rzecz zmiany systemu transportu zbiorowego;
• budową ścieżek rowerowych, prowadzeniem nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach
gminnych.
Każda gmina powinna ponadto wyodrębnić zadania nawiązujące do jej specyfiki i potrzeb, i
potraktować je jako lokalne priorytety. Zadaniem do rozważenia jest monitoring hałasu wzdłuż
gminnych, zadanie ważne, ale wymagające zaangażowania znacznych środków finansowych.
5.5

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.
Źródłem pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w powyższym zakresie częstotliwości są stacje i linie elektroenergetyczne, urządzenia radionadawcze i radiokomunikacyjne
oraz liczne urządzenia medyczne i przemysłowe. Wpływ tych urządzeń na środowisko jest zależny
od częstotliwości ich pracy, ale przede wszystkim od wielkości wytwarzanej przez nie energii. W
związku z tym z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają następujące obiekty:
• linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub wyższym,
• obiekty radionadawcze, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,
• urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej o częstotliwości 450 – 1800 MHz, których sieć rozwinęła się znacznie w ciągu ostatnich lat,
• urządzenia radiolokacyjne.
Podstawowa zasada ochrony przed polami elektromagnetycznymi została zapisana w
art. 121 Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z tą zasadą ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól
elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub, co najmniej na tych poziomach oraz na zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi realizowana była do dnia 30
czerwca 2003r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą
występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U. Nr 107, poz. 676). Z dniem 1 lipca 2003r. rozporządzenie to przestało
obowiązywać, jest natomiast traktowane jako zbiór zasad wiedzy, którą stosuje się przy projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów będących źródłami pól elektromagnetycznych.
Aktualnie, w okresie sporządzania niniejszego „Programu ochrony środowiska”, przygotowywany jest projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone w projekcie są zbliżone do wartości obowiązujących do 30.06.2003r.
Utrzymana jest podstawowa zasada, w myśl której dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych nie stosuje się w miejscach niedostępnych dla ludności. Oznacza to, że obiekty będące
źródłami pól elektromagnetycznych muszą być projektowane i lokalizowane w taki sposób, aby w
miejscach dostępnych dla ludności nie były przekroczone dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie nowo oddawane linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc
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promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz podlegają procedurze ocen oddziaływania na środowisko.
Oznacza to, że ich lokalizacja i pozwolenie na budowę muszą być poprzedzone uzgodnieniami z
organami ochrony środowiska. Wymagają również uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska.
Ustawa POŚ zobowiązuje wojewodów do prowadzenia okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz do prowadzenia rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól. Obecnie jednak brak
jest usystematyzowanej działalności służb Inspekcji Ochrony Środowiska. Trwają prace zmierzające do zakupu ujednoliconej aparatury i wyposażenia laboratoriów. Badania pól elektromagnetycznych w zakresie wynikającym z przepisów o Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzi w ramach
nadzoru bieżącego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE).
Potrzeba ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi znalazła wyraz w rozdziale 4.8. „Polityki ekologicznej państwa”, przyjętej uchwałą Sejmu RP z dnia 8 maja 2003r. (M.P, z
2003r. Nr 33, poz. 433). Cele i działania w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi
określone w Polityce ekologicznej nie dotyczą bezpośrednio samorządów powiatów i koncentrują
się na:
• opracowaniu przepisów wykonawczych i wytycznych zapewniających wdrożenie ustawy
Prawo ochrony środowiska, m.in. w zakresie norm i badań,
• stworzeniu odpowiednich struktur organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem i
badaniem pól elektromagnetycznych,
• zapewnieniu tym strukturom (laboratoriom) odpowiedniej aparatury do pomiaru pól elektromagnetycznych
• opracowaniu projektu bazy danych o polach elektromagnetycznych.
5.5.1 Analiza stanu istniejącego
5.5.1.1 Obszary narażone na oddziaływanie pól pochodzących od urządzeń radionadawczych
i radiokomunikacyjnych
Na terenie powiatu inowrocławskiego znajdują się następujące radiofoniczne stacje
nadawcze:
• Radio As – w Inowrocławiu, przy ul. Fabrycznej 4,
• Radio Gra – w Inowrocławiu, ul. Chrobrego 75,
• Radio Maryja – w Inowrocławiu, ul. Laubitza, na wieży kościoła WNMP.
Brak natomiast nadajników telewizyjnych. Pola elektromagnetyczne w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu obiektów radionadawczych nie przekraczają wartości dopuszczalnych.
W ostatnich latach nastąpił rozwój nowych technik telekomunikacyjnych i rozwój sieci telefonii komórkowej. Elementem tej sieci są stacje bazowe telefonii komórkowej należące do Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o., POLKOMTEL. S.A. i Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” Sp. z o.o. Anteny nadawcze stacji bazowych lokalizowane są na wolnostojących wieżach antenowych lub na masztach antenowych instalowanych na dachach budynków, a także
na istniejących wieżach lub kominach.
Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją stacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na środowisko. Przepisy ochrony środowiska nakładają na inwestora obowiązek wykonania
pomiarów pól elektromagnetycznych bezpośrednio po uruchomieniu obiektu. Lokalizacja anten
na znacznych wysokościach (30-40 m npt.) oraz kierunkowa charakterystyka ich promieniowania
powodują, że w miejscach dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne emitowane przez
anteny nadawcze stacji bazowych jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne. Potwierdzają to
badania WSSE. Stacje bazowe nie stanowią więc zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
Na terenach Pogotowia Energetycznego i Głównych Punktów Zasilania – GPZ znajdują
się nadawczo-odbiorcze stacje sieci trunkingowej. Przy tych instalacjach również nie stwierdza
się występowania w miejscach dostępnych dla ludności pól elektromagnetycznych o wartościach
przekraczających dopuszczalne.
Negatywną konsekwencją lokalizacji anten na dużych wysokościach, jest konieczność
wznoszenia wysokich konstrukcji wsporczych, najczęściej w postaci wież kratowych, które są
widocznym akcentem w krajobrazie. W powiecie inowrocławskim znajduje się wiele terenów o
szczególnych walorach krajobrazowych. Dlatego istotne jest lokalizowanie tych obiektów poza
miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów pra-
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wa miejscowego powołujących określone formy ochrony przyrody i w taki sposób aby ich wpływ
na krajobraz był jak najmniejszy.
5.5.1.2 Obszary narażone na oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez
stacje i linie elektroenergetyczne wysokich napięć
Pola elektromagnetyczne wokół linii o napięciu niższym niż 110 kV traktowane są jako
nieistotne z punktu widzenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast pola elektromagnetyczne o wartościach przekraczających wartości dopuszczalne mogą występować wokół linii
elektroenergetycznych wysokich napięć oraz w otoczeniu stacji elektroenergetycznych.
Na terenie powiatu inowrocławskiego zlokalizowane są:
• sieć linii elektroenergetycznych 110 kV,
• linie elektroenergetyczne 220 kV,
• stacje elektroenergetyczne 110 kV.
Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych wokół urządzeń o częstotliwości 50 Hz
(takich jak linie i stacje elektroenergetyczne) wyrażony jest przez wartość skuteczną natężenia
pola elektrycznego 10 kV/m w odniesieniu do miejsc dostępnych dla ludności i 1 kV/m w odniesieniu do obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz wartość skuteczną natężenia pola magnetycznego 80 A/m2.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie stwierdziła występowania w powiecie
inowrocławskim miejsc dostępnych dla ludności, w których pola elektromagnetyczne przekraczałyby wartość dopuszczalną. Natomiast według danych literaturowych3 pomiary pól elektromagnetycznych wskazują na to, że pod liniami elektroenergetycznymi o napięciu 220 kV i 110 kV
mogą być przekroczone dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym pod liniami 110 kV i 220 kV oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy unikać lokalizacji takiej zabudowy, lub jej planowaną lokalizację poprzedzać pomiarami pól elektromagnetycznych w środowisku.
W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania niektórych gmin powiatu inowrocławskiego uwzględniono ten aspekt i wprowadzono zapisy ograniczające dostępność terenów w pobliżu linii elektroenergetycznych. Dla 110 kV obowiązuje 35 metrowy pas ograniczony
dla zabudowy, zaś dla linii 220 kV – 50 metrowy pas ograniczony dla zabudowy.
5.5.2 Przewidywane kierunki zmian
W powiecie inowrocławskim nie przewiduje się nowych inwestycji w zakresie sieci elektroenergetycznych 220 kV i 400 kV.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako preferencje strategii rozwoju wymienia
rozbudowę sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. Przewiduje się, że w najbliższych latach
będzie następował ciągły rozwój nowych technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Mając to
na względzie oraz biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi telefonii komórkowej i
łączności internetowej, która będzie się opierać na łączach radiowych, należy się spodziewać w
najbliższych latach budowy kolejnych obiektów radiokomunikacyjnych - źródeł emisji pól elektromagnetycznych do środowiska.
5.5.3 Przyjęte cele i priorytety
Głównym celem w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest wynikające z
ustawy Prawo ochrony środowiska dążenie do utrzymania poziomów pól elektromagnetycznych
poniżej dopuszczalnych lub, co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, jeśli nie są one dotrzymane.
Priorytetem jest cel określony w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010: zintensyfikowanie badań kontrolnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz opracowanie i wdrożenie bazy danych o polach
elektromagnetycznych w środowisku.
Cel ten uwzględniony został w Programie ochrony środowiska województwa kujawskopomorskiego, który jako priorytet zakłada:
2

wg rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i
środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz
wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U. Nr 107,
poz. 676)
3
M Szuba z zespołem: “Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, “EKO-MARK”
Wrocław-Warszawa 1998
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•

zbudowanie efektywnego systemu identyfikacji, charakterystyki, obserwacji i kontroli pól
elektromagnetycznych oraz źródeł ich wytwarzania,
• utworzenie i ciągłą aktualizację w skali województwa informacji na temat terenów o
stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
„Program” powyższy przewiduje jako cel nadrzędny sprawne funkcjonowanie systemu identyfikacji, kontroli i obserwacji źródeł pól elektromagnetycznych. Wskazuje na potrzebę wypracowania zasad współpracy w zakresie wymiany i przepływu informacji dla monitorowania źródeł
emisji i wielkości pól elektromagnetycznych na terenie województwa oraz inwentaryzacje istniejących źródeł pól i wskazuje starostwa powiatowe jako współodpowiedzialnych (wraz z Wojewodą,
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim inspektorem Sanitarnym) za realizację tych działań.
Podstawowy cel wynikający z Polityki ekologicznej państwa - badania kontrolne pól elektromagnetycznych - realizowany będzie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pod
warunkiem wyposażenia w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową. Rola powiatu w tym zakresie powinna polegać na współpracy z służbami kontrolno-pomiarowymi i identyfikowaniu
miejsc wymagających badań.
Ważnym celem jest wprowadzenie zasady lokalizowania zabudowy mieszkaniowej (i innej
wymagającej ochrony ze względu na długotrwałe przebywanie ludzi) poza terenami zagrożonymi
występowaniem pól elektromagnetycznych o poziomach przekraczających poziomy dopuszczalne. Dotyczy to przede wszystkim terenów w otoczeniu linii elektroenergetycznych o napięciu 110
kV i wyższym.
Dla realizacji tych celów wprowadza się następujące działania:
• współpraca starostwa powiatowego z służbami kontrolno-pomiarowymi i identyfikowanie
miejsc wymagających badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, współpraca przy inwentaryzacji źródeł pól elektromagnetycznych,
• przestrzeganie przez samorząd gminny i powiatowy wymagań ustawy Prawo ochrony
środowiska dotyczących prowadzenia procedur ocen oddziaływania na środowisko podczas ustalania warunków zabudowy oraz udzielania pozwoleń na budowę dla stacji i linii
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym oraz dla urządzeń
radiowych i radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo równej 15 W i wyższej,
• lokalizowanie obiektów emitujących pola elektromagnetyczne w sposób bezkonfliktowy,
nie powodujący przekroczenia standardów jakości środowiska – ograniczanie ponadnormatywnych oddziaływań pól elektroenergetycznych do miejsc niedostępnych dla ludności,
• lokalizację linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową,
• lokalizację zabudowy mieszkaniowej w najbliższym otoczeniu linii elektroenergetycznych
o napięciu 110 kV wyłącznie po wcześniejszych pomiarach pól elektromagnetycznych,
• uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego tras przebiegu linii elektroenergetycznych wysokich napięć poprzez pozostawienie w ich sąsiedztwie przestrzeni
wolnych od zabudowy,
• egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych, do których inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów Prawa ochrony środowiska po uruchomieniu urządzeń.
Biorąc pod uwagę fakt, że w powiecie inowrocławskim znajdują się tereny o szczególnych
walorach krajobrazowych, szczególną uwagę należy zwrócić na dodatkowy aspekt budowy linii
elektroenergetycznych i obiektów radiokomunikacyjnych i radiowych, jakim jest wpływ wysokich
konstrukcji wsporczych na krajobraz. W związku z tym:
• w celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem, linie elektroenergetyczne, stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej i inne
obiekty radiokomunikacyjne wymagające wznoszenia wysokich konstrukcji wsporczych,
należy lokalizować poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony
przyrody i w taki sposób aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy,
• należy wprowadzić zasadę, że, jeśli w bliskim sąsiedztwie planowana jest lokalizacja kilku obiektów radiowo telewizyjnych, lub obiektów radiokomunikacyjnych, to muszą one
być lokalizowane na jednej konstrukcji wsporczej.
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5.5.4

Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach programu

8

9 10 11 12

Szacunkowe
nakłady

7

Cel przedsięwzięcia

6

2011

5

2010

4

2009

2008

3

2007

2

2006

1

Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

2005

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

2004

L.p.

Termin realizacji
Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Ocena ważności w
hierarchii zadań

Tabela 31.

16

Zadania własne

1

P

Współpraca ze
zarząd powiatu/
służbami kontrolnoWIOŚ, WSSE
pomiarowymi w
zakresie nadzoru nad
obiektami emitującymi
pola
elektromagnetyczne.

P

Współpraca ze
WIOŚ/ WSSE,
służbami kontrolnozarząd powiatu,
pomiarowymi obiektów gminy
emitujących pola
elektromagnetyczne.

Zadania koordynowane
1

Wytyczne dla gmin

1

P

Wprowadzenie do
gminy/
planów zagospodarowania przestrzennego
zasad lokalizacji
instalacji emitujących
fale elektromagnetyczne (między innymi
w sposób nie kolidujący z walorami krajobrazowymi oraz nie
powodujący konieczności stawiania nadmiernej ilości konstrukcji wsporczych)

5.5.5

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Gminne programy ochrony środowiska powinny uwzględniać cele określone w powiatowym
programie ochrony środowiska.
W szczególności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy powinny być uwzględniane następujące działania:
• lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi w pobliżu linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV powinna być poprzedzona
badaniami poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku,
• w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zaleca się wskazywać tereny, na których ze względu na ochronę krajobrazu, niedopuszczalna będzie budowa
urządzeń radiokomunikacyjnych wymagających wysokich konstrukcji wsporczych, takich
jak np. stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki radiowo-telewizyjne, które mogą
mieć wpływ na utratę walorów krajobrazowych terenu,
• ze względu na ochronę krajobrazu należy minimalizować liczbę wysokich konstrukcji antenowych i lokalizować urządzenia nadawcze kilku użytkowników na jednej konstrukcji
wsporczej.
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5.6 Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe
5.6.1 Analiza stanu istniejącego
Wraz z upływem lat wzrasta wpływ substancji chemicznych na środowisko, przy czym
główne zagrożenia powodują trucizny pochodzące z działalności człowieka (spowodowane skażeniem środowiska przyrodniczego przez człowieka, zagrożeniem związanym z wprowadzaniem
do obrotu substancji chemicznych). Na niebezpieczeństwo narażone są oprócz ludzi także poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego: woda, powietrze, gleba, rośliny i zwierzęta.
Bezpieczeństwo ekologiczne to utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej, krajobrazowej, zwiększenie skali rekultywacji obszarów zdewastowanych i zdegradowanych oraz zapobieganie pogarszaniu się jakości środowiska. Bezpieczeństwo zarówno chemiczne
jak i biologiczne odgrywa dużą rolę w realizacji celów w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.
Bezpieczeństwo chemiczne oznacza wprowadzenie kontroli zagrożeń dla środowiska związanych
przede wszystkim z awariami przemysłowymi z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych i obejmuje kwestie: rozpoznawania miejsc i charakteru potencjalnych zagrożeń, opracowanie właściwych planów operacyjnych na wypadek awarii przemysłowych i transportowych oraz
posiadanie sprawnego systemu ratowniczego. Dynamiczny rozwój gospodarczy powoduje, że
wszystkie elementy tego systemu powinny być w sposób ciągły aktualizowane, a ze względu na
wymóg rozpoznania możliwych skutków i zagrożeń, niezbędne jest ciągłe monitorowanie sytuacji
oraz działania profilaktyczne (wśród nich oceny ryzyka i raporty bezpieczeństwa).
Obecnie środki chemiczne stosowane są powszechnie m. in. w gospodarstwach domowych, w przemyśle, w produkcji farmaceutyków. Na szeroką skalę stosowane są chemikalia w
rolnictwie pod postacią pestycydów, nawozów sztucznych. W obrocie znajdują się olbrzymie ilości
substancji chemicznych (w tworzywach sztucznych, ubraniach, żywności, materiałach budowlanych, farbach, kosmetykach, środkach piorących itd.), a corocznie trafia do obrotu wiele nowych
związków chemicznych. Szkodliwość substancji dla człowieka i środowiska może powodować ich
niewłaściwe stosowanie, przechowywanie, opakowanie czy transport.
W związku z powyższym koniecznym stało się opracowanie i wydanie w kraju odpowiednich przepisów prawnych, normujących proces i metody oceny bezpieczeństwa, potencjalnych
źródeł poważnych awarii, stwarzających potencjalne poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Rolniczo – przemysłowy charakter Powiatu Inowrocławskiego może spowodować, że niewłaściwa gospodarka chemikaliami może przyczynić się do powstania skutków działalności człowieka na środowisko niemożliwych do usunięcia. Wysokie uprzemysłowienie regionu szczególnie
uwidocznia się w ilościach wytwarzanych i zgromadzonych odpadów przemysłowych.
Wymogi, co do postępowania z substancjami chemicznymi zostały określone w ustawie z
dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 690 ze
zmianami). Celem niniejszej ustawy jest ochrona człowieka i środowiska przed szkodliwym wpływem substancji i preparatów chemicznych. Ustawa obejmuje zagadnienia związane ze stosowaniem lub wprowadzaniem do obrotu substancji chemicznych, a także m. in. podstawowe obowiązki dotyczące np. informowania o niebezpiecznych preparatach, badania substancji i preparatów
chemicznych, czy oznakowania, opakowania, obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych.
Wszystkie substancje i preparaty podlegają klasyfikacji pod względem stwarzanych przez
nie zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka lub środowiska, określając przy tym kategorię zagrożenia. Dla substancji lub preparatów chemicznych istnieje obowiązek sporządzenia karty charakterystyki, stanowiącej zbiór informacji o ich niebezpiecznych właściwościach.
Na producencie lub importerze substancji ciąży obowiązek przed wprowadzeniem do obrotu nowej substancji (nie znajdującej się na liście substancji chemicznych występujących w produkcji lub obrocie) jej zgłoszenia do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
Znaczące zmiany do polskiego prawa dotyczącego substancji chemicznych i produktów
wprowadziła także ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 ze zmianami). Wprowadzanie do środowiska wytwarzanej, wykorzystywanej lub transportowanej substancji jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z charakterem prowadzonej działalności i jest to podstawowa zasada wymagana powyższą
ustawą. Ponadto przepisy zabraniają (z wyjątkiem przypadków w nich określonych) wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska, do których zaliczone zostały: PCB (szeroko rozumiane), azbest i dwutlenek tytanu (a także produkty lub odpady zawierające ten związek). Wykorzystywanie, przemieszczanie i
eliminowanie tych substancji jest uwarunkowane szczególnymi środkami ostrożności. Przy czym
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wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji.
Wraz ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych związany jest problem wystąpienia poważnych awarii. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska jest podstawowym aktem prawnym
zawierającym przepisy ogólne, instrumenty prawne służące zapobieganiu i przeciwdziałaniu poważnym awariom, a także obowiązki zakładów i organów administracji związane z awarią przemysłową i współpracę międzynarodową w przypadku, gdy skutki awarii mogą mieć zasięg transgraniczny. To na prowadzącym zakład zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia awarii spoczywają główne obowiązki związane z awariami przemysłowymi, a także na organach Państwowej Straży Pożarnej i Wojewodzie. Ustawa POŚ definiuje poważną awarię jako „zdarzenie, w
szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem", czyli do poważnych awarii zaliczane są najczęściej
zdarzenia, które są wynikiem awarii w zakładach przemysłowych używających do procesów produkcyjnych substancji i preparatów chemicznych takich jak: środki toksyczne, łatwopalne, wybuchowe. Oprócz ww. sytuacji do poważnych awarii może dojść także w przypadku kolizji drogowej
czy katastrofy kolejowej.
Na terenie Powiatu Inowrocławskiego poważne awarie mogą być związane m. in. z:
• transportem rurociągami dalekosiężnymi substancji ropopochodnych oraz solanki,
• transportem drogowym i kolejowym substancji niebezpiecznych,
• magazynowaniem i stosowaniem w instalacjach technologicznych substancji niebezpiecznych,
• magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych,
• niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne.
Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi wynikają z nagromadzenia i stosowania
w zakładach substancji niebezpiecznych – głównie kwasu solnego, wody amoniakalnej, ługu sodowego, kwasu siarkowego, chloru, metanu, produkty naftowe, gazu płynnego propan-butan.
Awarie zbiorników magazynowych i instalacji technologicznych z substancjami niebezpiecznymi
mogą spowodować zniszczenie życia biologicznego w zbiornikach wodnych, przenikanie tych
substancji do gruntu i wód gruntowych. Zagrożenie środowiska odpadami zawierającymi związki
toksyczne wynika z przejściowego składowania na terenie zakładów różnych odpadów niebezpiecznych takich jak np.: przepracowanych olejów.
Na terenie powiatu inowrocławskiego zostały zakwalifikowane dwa zakłady o dużym lub
zwiększonym zagrożeniu wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
• rozlewnia gazu płynnego „ORLEN-GAZ” w Inowrocławiu, ul. Pakoska 15 – zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
• Podziemne Magazyny Ropy i Paliw w miejscowości Góra, gm. Inowrocław - zakład o
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej substancje niebezpieczne stosowane ww. zakładach stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia i życia ludzi. Awaria związana
z wydostaniem się tych substancji poza obiekty technologiczne i magazynowe może spowodować
skażenie powietrza, gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. Stopień i zasięg potencjalnego zagrożenia zostanie oszacowany w wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjnoratowniczych. Plany wewnętrzne, które sporządzają zakłady (w myśl art. 261 ustawy POŚ) o dużym ryzyku wystąpienia awarii, powinny być gotowe do 31.12.2002. Natomiast w oparciu o nie do
30 czerwca 2003 Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej przygotuje plany zewnętrzne dla danego zakładu.
Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności potencjalnym źródłem wystąpienia
zagrożenia dla środowiska naturalnego na terenie powiatu inowrocławskiego jest 15 obiektów zaliczonych do potencjalnych sprawców awarii, w tym:
• 3 obiekty liniowe związane z przesyłaniem solanki rurociągami przesyłowymi (Zakłady
Chemiczne „Organika-Zachem” w Bydgoszczy, Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda”),
• 3 obiekty wykorzystujące do celów chłodniczych amoniak („Bonduelle-Gniewkowo” Sp. z
o.o., Zakłady Mięsne Sp. z o.o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Inowrocław),
• 6 obiektów magazynujących substancje chemiczne takie jak: kwas solny, woda amoniakalna, ług sodowy, kwas siarkowy, chlor, metan, produkty naftowe (Inowrocławskie Za-
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kłady Chemiczne „Soda-Mątwy” S.A., „Inofama” S.A., Huta Szkła Gospodarczego „Irena”
S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Inowrocław, Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda”, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.),
• 2 obiekty związane ze składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin (Urząd
Gminy Dąbrowa Biskupia, Urząd Gminy Rogowo),
• 1 obiekt związany z dystrybucją i magazynowaniem gazu propan-butan (PetrogazInowrocław Sp. z o.o).
Z dostępnych danych wynika, że zakłady pracy posiadają plany wewnętrzne ratunkowe m.
in.:

•
•
•
•
•
•
•

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda-Mątwy” S.A.,
Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda”,
Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A.,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Inowrocław,
„Bonduelle-Gniewkowo” Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Płock,
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.,
a także istnieje Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego oraz Gminne i Miejskie Plany
Reagowania Kryzysowego w każdej jednostce samorządowej Powiatu Inowrocławskiego.
Potencjalnymi źródłami wystąpienia awarii na obszarze powiatu są liczne rurociągi przesyłowe np.: solanki do Inowrocławia, Janikowa i Bydgoszczy, ścieków posodowych z Inowrocławskich Zakładów Chemicznych i Janikowskich Zakładów Sodowych oraz projektowane rurociągi
ropy naftowej i produktów naftowych do Kopalni Soli „Góra”.
Ze względu na liniowość każda inwestycja tego typu przecina naturalne struktury przyrodnicze oraz struktury zagospodarowania terenu (zlewnie rzek, ekosystemy, zespoły krajobrazowe,
układy osadnicze infrastrukturalne). Rurociąg jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska
potencjalnie oddziaływuje na środowisko podczas awarii – wyciek punktowy, pęknięcia, pożar,
wybuch. Budowa rurociągu paliwowego oprócz lokalnego negatywnego oddziaływania na środowisko ma również pozytywne skutki środowiskowe w skali makro. Na skutek przemieszczania
produktów naftowych zmniejsza się ich transport przy użyciu cystern kolejowych i drogowych. Ze
statystyk wynika, że awarie rurociągów naftowych są zjawiskiem bardzo rzadkim, a ich skutki mają zasięg lokalny. Pewnym zagrożeniem są przewierty rurociągów w celu kradzieży paliw w rezultacie, których dochodzi do skażenia gruntu i wód gruntowych.
W 1999 roku na terenie Powiatu Inowrocławskiego wystąpiło jedno zdarzenie stwarzające
zagrożenie dla środowiska, a było związane z awarią rurociągu solankowego Zakładów Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy, w miejscowości Cieślin. W wyniku wycieku solanki zanieczyszczone zostały grunty orne o powierzchni 150 m2. Solanka przedostała się do systemu
odwadniającego grunty, który odprowadza wody opadowe do Kanału Smyrnia.
Natomiast w 2001 roku wystąpiły trzy awarie powodując poważniejsze skutki w środowisku.
Były to zdarzenia związane z awariami rurociągów przesyłowych ropy i produktów naftowych,
wywołane nielegalnymi nawiertami oraz wskutek wycieku solanki z rurociągu tłoczącego (w m.
Dulsk – wyciek solanki z rurociągu solankowego, Kopalnia Góra – Inowrocławskie Zakłady Chemiczne). Szczególne dwa zdarzenia mające miejsce w ostatnim kwartale 2001 roku (m. Jaszczółtowo, gm. Rojewo – wyciek benzyny w wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu przesyłowym
Płock-Nowa Wieś Wielka oraz w m. Tarkowo Górne, gm. Złotniki Kujawskie - wyciek oleju napędowego w wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu przesyłowym Nowa Wieś Wielka-Rejowiec)
spowodowały rozległe skażenie wód podziemnych i konieczność przeprowadzenia prac rekultywacyjnych. W obu przypadkach Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”
S.A. w Płocku zostało zobowiązane do przeprowadzenia badań ustalających stopień i zasięg zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi w miejscu uszkodzenia rurociągów.
Zmniejszenie zasięgu skażenia środowiska w powyższych przypadkach to efekt szybkich i skutecznych działań organów i służb odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczej.
Na terenie powiatu inowrocławskiego są także inne jednostki, których działalność może
spowodować poważne awarie, np. stacje i magazyny paliw. Istniejące na terenie powiatu stacje
paliw płynnych, są systematycznie modernizowane i zabezpieczane zgodnie z najnowszymi i dostępnymi technologiami.
Na liście potencjalnych sprawców awarii w powiecie występują przede wszystkim zakłady:
branży mleczarskiej z uwagi na stosowanie amoniaku (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Inowrocław) oraz Zakłady Mięsne wykorzystujące do celów chłodniczych amoniak, Inowrocławskie
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Zakłady Chemiczne „Soda-Mątwy” S.A. magazynujące wodę amoniakalną, kwas solny, ług sodowy i kwas siarkowy, „Inofama” S.A., w których magazynowany jest kwas solny i chlor, a w Hucie
Szkła Gospodarczego „Irena” – kwas siarkowy, natomiast w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków –
metan.
Dużym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi jest nieprawidłowe zagospodarowanie
odpadów powstałych w wyniku zastosowania chemicznych środków ochrony roślin. Na terenie
powiatu znajduje się zlokalizowany w gminie Dąbrowa Biskupia - mogilnik Stanomin przeznaczony do składowania przeterminowanych i niewykorzystanych środków chemicznych stosowanych
w produkcji rolnej. Właścicielem obiektu jest Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia.
Problematyka wystąpienia awarii wiąże się również z przewozem materiałów niebezpiecznych (w opakowaniach i zbiornikach o różnej pojemności), jako jednym z elementów szeroko
przyjętego bezpieczeństwa w działalności gospodarczej. W momencie wystąpienia katastrofy i
uszkodzenia pojemników może dojść do masowego porażenia ludzi i zwierząt, a także do degradacji środowiska naturalnego. W zależności od rodzaju i ilości przewożonych środków oraz panujących warunków meteorologicznych zasięg oddziaływania zagrożenia może mieć od kilku do kilkunastu kilometrów.
Poważnym źródłem zagrożenia dla powiatu mogą być przewożone przez teren materiały tj.
chlor, kwas siarkowy, dwutlenek siarki itp. zarówno transportem drogowym (możliwość korzystania z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych o charakterze wewnętrznym /kolejowodrogowym/, lecz także bezpośrednio można skomunikować się z wieloma dużymi ośrodkami
miejskimi kraju np. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, czy Gdańsk), jak i kolejowym.
W przypadku katastrofy kolejowej zagrożenia dla otoczenia niosą szlaki komunikacyjne kolejowe. Wiąże się to z dużą masą przewożonych towarów, w tym środków chemicznych o właściwościach substancji niebezpiecznych. Przez teren Powiatu Inowrocławskiego przebiegają m.in.
dwa połączenia kolejowe o charakterze międzynarodowym: do Berlina i Pragi.
Potencjalne zagrożenie dla wód stanowią katastrofy i awarie budowli hydrotechnicznych.
Budowle wodne służą regulacji zasobów wodnych, przez co niezależnie od ich funkcji, oddziaływują na środowisko naturalne i stanowią o kierunku zmian w nim zachodzących. Grupę budowli
wodnych w rejonie powiatu o szerokim oddziaływaniu ochronnym dla środowiska w sytuacjach
wezbrań rzeki Noteci, stanowią obiekty wałów powodziowych. W okresach wezbrań rzeki Noteci
nasypy obwałowań mogą wykazywać silną infiltrację, a łącząc to z brakiem dojazdu w okresie wysokich stanów wody na Noteci, stwarzają zagrożenie powodziowe dla terenów rolniczo i przestrzennie zagospodarowanego zawala.
Odrębne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, które w powiecie inowrocławskim najczęściej mogą być spowodowane
powodzią czy pożarami lasów oraz odpadów. Na terenie powiatu zagrożenia powodziowe mogą
wystąpić w przypadku niekorzystnych zjawisk hydrologicznych – powodzi opadowych i roztopowych. Główne zagrożenie powodziowe dla terenów powiatu stwarza rzeka Noteć, która prowadząc wody zarówno z własnej zlewni jak i z poza województwa, po przekroczeniu stanów brzegowych zalewa doliny rzeczne (w międzywalu i tereny niechronione obwałowaniami). Ograniczona aktualnie ilość technicznych urządzeń ochrony przed powodzią w stosunku do występującej
ilości i kanałów, stwarzających zagrożenie powodziowe, stwarza potrzebę utrzymania istniejącego
potencjału urządzeń w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej. Wymaga to prowadzenia
bieżącej konserwacji, remontów i robót modernizacyjnych.
W ostatnich latach pomimo zagrożeń wystąpienia pożarów w kompleksach leśnych, spowodowanych nadmiernym obniżeniem poziomu wilgotności ściółki leśnej szczególnie w okresach
letnich, zjawisko to na terenie powiatu występowało o charakterze lokalnym i nie doszło do rozprzestrzeniania się ognia, które mogłoby spowodować zagrożenie na szerszą skalę.
Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym
powodować awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Zagrożenie dla środowiska o charakterze awaryjnym może wystąpić na składowiskach odpadów komunalnych, przemysłowych na skutek:
• pożaru, wywołanego samozapłonem lub wywoływanego umyślnymi podpaleniami,
• wybuchu metanu powstającego w wyniku beztlenowego rozkładu,
• niekontrolowanego zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych na skutek
uszkodzenia uszczelnienia składowiska lub systemu drenażu.
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Składowane odpady paląc się wydzielają do atmosfery różnego rodzaju substancje, w tym
substancje trujące, duże ilości dymu oraz substancje o nieprzyjemnym zapachu pochodzącego
głównie ze spalania substancji zawierających białko zwierzęce. Szczególnie niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i dla zdrowia ludzi są substancje powstające w wyniku palenia się tworzyw sztucznych, w tym najbardziej niebezpieczne to dioksyny, działające na organizmy żywe już
w bardzo małych stężeniach i kumulujące się w organizmach.
Źródłem zagrożenia wystąpienia awarii mogą także stać się wydzielające w trakcie rozkładu składowanych odpadów gazy. Szczególne zagrożenie stwarza powstający w wyniku beztlenowego rozkładu metan. Tworzy on, w szerokim zakresie od 5-15% metanu, w mieszaninie z powietrzem mieszankę wybuchową. Może przenikać przez warstwy odpadów oraz gleby do tworzących
się na składowisku komór powietrznych, a także do znajdujących się w obrębie składowiska
obiektów budowlanych stwarzając zagrożenie wybuchowe.
Istotne zagrożenie stanu środowiska w powiecie stanowi byłe wysypisko śmieci dla miasta
Inowrocławia zlokalizowane na gruntach wsi Latkowo. Przeprowadzona w pierwszym kwartale
1998 roku kontrola, wykazała, że na powierzchni ok. 13,2 ha, zdeponowano prawie 160 tys. ton
odpadów, ponad określoną jako dopuszczalną w warunkach składowania odpadów, wysokość 4
m powyżej hipsometrii dna składowiska. Eksploatacja trwała do 01 lutego 1999 roku. Zagrożenie
wysypiska dla jakości wód wynika przede wszystkim z faktu, iż nie jest uszczelnione od podłoża,
co umożliwia migrację zanieczyszczeń, w tym do Kanału Smyrnia. Ponadto składowisko stanowi
zagrożenie dla jakości powietrza atmosferycznego (odory), obniża użytkową wartość urodzajnych
gleb w bezpośrednim sąsiedztwie oraz stanowi element szpecący krajobraz.
Innym źródłem zagrożenia dla środowiska jest składowisko odpadów komunalnych w
Giebni gm. Pakość - istniejące wysypisko wykorzystuje stare wyrobisko kruszywa powstałe przed
ok. 20 laty. W miejscach gdzie eksploatację przeprowadzono poniżej lustra wody gruntowej, powstały stawy. Porozdzielane są one nieregularnymi groblami nasypów powstałych z nakładu złoża. Z badań wynika, że odpady, w niektórych miejscach, składowane były ok. 20 - 60cm powyżej
lustra wody gruntowej, co oznacza brak strefy aeracji, która ma istotne znaczenie dla naturalnego
oczyszczania się odcieków po przesączeniu się przez te warstwę. Poziom wód gruntowych powiązany jest z wodami sąsiedniego Kanału Noteckiego i ich poziom zależy od stanu wody w Kanale i z tego względu możliwe jest okresowe podtapianie składowanych odpadów i w rezultacie,
których dochodzi do skażenia gruntu i wód gruntowych. Wpływ na poziom wód gruntowych mogą
mieć również sąsiednie odstojniki wód z Janikowskich Zakładów Sodowych tzw. Białe morza. Poziom wodonośny został skażony przez migrowanie w podłożu zanieczyszczeń pochodzących z
osadnika wód poprodukcyjnych
Wszystkie te elementy muszą stanowić jeden z warunków prawidłowego podejścia do planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów. Prawidłowa gospodarka przestrzenna realizowana na obszarze powiatu powinna w pełni uwzględniać ochronę istniejącego
systemu ekologicznego, a także eliminować wszystkie zagrożenia mogące zakłócać jego funkcjonowanie. Polityka przestrzenna gmin na terenie powiatu inowrocławskiego prowadzona jest w kierunku zmniejszenia zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, co wynika z zapisów w
studiach uwarunkowań. Wszystkie gminy tworzące powiat inowrocławski mają wypracowaną wizję i określone długoletnie cele rozwoju uwzględniające bezpieczeństwo społeczeństwa je zamieszkującego.
We wszystkich gminach Powiatu są utworzone i prężnie działają struktury Ochotniczych
Straży Pożarnych. Na szczeblu Powiatu zadania pełni Powiatowy Komendant Państwowej Straży
Pożarnej. W każdej z gmin utworzone zostały struktury organizacyjne obrony cywilnej, w których
rolę szefa spełnia Burmistrz lub Wójt. W skład tych struktur wchodzą terenowe formacje obrony
cywilnej i zakładowe formacje obrony cywilnej. Szczegółowe dane dotyczące obrony cywilnej są
objęte klauzulą „poufne”, stąd nie mogą stanowić informacji w dokumentach udostępnianych publicznie.
5.6.2 Przyjęte cele i priorytety
Zarówno cele średniookresowe, priorytety, limity i okresy ich uzyskania wynikają z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów:
• Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego,
Racjonalna gospodarka chemikaliami musi uwzględniać przede wszystkim działania dążące do:
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•

ochrony zdrowia człowieka i ochrony środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem
chemikaliów i procesów, w których są one stosowane;
• pełnego dostępu społeczeństwa do informacji o chemikaliach, na których działanie jest
narażone;
• oszacowania rodzajów i wielkości ryzyka związanego ze stosowanymi chemikaliami;
• redukcji obecności dioksyn i PCB w środowisku oraz w produktach żywnościowych i paszy;
• zmniejszenia zagrożeń związanych ze stosowaniem pestycydów, poprzez zakaz lub
ostre ograniczanie wprowadzania na rynek i wykorzystywania najbardziej niebezpiecznych i ryzykownych oraz zapewnienie, że w odniesieniu do pozostałych wykorzystywana
jest najlepsza praktyka ich stosowania oraz sprawny atestowany sprzęt dozujący;
• zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz katastrofom, w
szczególności transportowym;
• poprawa stanu technicznego tras transportowych, mająca m.in. na celu ograniczenie
występowania katastrof transportowych;
• organizację właściwych struktur szybkiego powiadamiania o wystąpieniu poważnej awarii, czy klęski żywiołowej;
• przeciwdziałanie wystąpieniom klęsk żywiołowych poprzez właściwe organizowanie
struktur porządkowo – kontrolnych i szybkiego reagowania oraz modernizację urządzeń
zabezpieczających;
• skuteczne usuwanie skutków wystąpienia klęsk żywiołowych;
• prawidłowej polityki przestrzennej zapewniającej w planowaniu przestrzennym uwzględnianie uwarunkowań maksymalnego bezpieczeństwa społeczeństwa oraz minimalizacji
wystąpienia ryzyka.
Cel średniookresowy do 2010 roku:
Konieczność likwidacji i przeciwdziałanie powstawaniu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz jakości środowiska, przeciwdziałanie postępującej degradacji walorów przyrodniczych regionu oraz pogarszaniu jakości życia jego mieszkańców, zapobieganie możliwości
wystąpienia klęsk żywiołowych w szczególności powodzi.
Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych
awarii przemysłowych oraz poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej powiatu poprzez optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, modernizację i rozbudowę urządzeń i tras komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zmniejszających lub
eliminujących szkodliwy wpływ transportu na środowisko.
Priorytety do 2011 roku:
• Sporządzenie Powiatowego planu zarządzania ryzykiem.
• Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń
dla środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałami niebezpiecznymi.
• Zwiększenie płynności i przepustowości tras transportowych.
• Podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej.
• Eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z centrów miast (budowa obwodnic).
• Przestrzeganie zasad kwalifikacji pojazdów do ruchu drogowego.
• Edukacja ekologiczna mieszkańców.
• Kontynuowanie poprawy zabezpieczenia ludności przed powodzią.
• Kontynuowanie budowy systemu ochrony przed poważnymi awariami i poważnymi
awariami przemysłowymi.
• Wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
• Likwidacja mogilnika gromadzącego przeterminowane środki ochrony roślin.
• Zorganizowanie i wdrażanie kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej.
Zadania na lata 2004 – 2007
1. Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
2. Opracowanie programu informowania społeczeństwa o poważnych awariach i edukacji
w tym zakresie obejmującego działania na szczeblu lokalnym.
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5.6.3

Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć
Wśród najważniejszych kryteriów ekologicznych w perspektywie do 2010 roku, branych pod
uwagę przy formułowaniu priorytetów w skali powiatu, należy wymienić:
• Zadania i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;
• Zadania i kierunki wynikające z Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego
• Wymogi wynikające z obowiązujących przepisów;
• Wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw UE;
• Dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym;
• Szczególne potrzeby regionu (powiatu) w zakresie osiągnięcia rozwoju zrównoważonego;
• Likwidację lub zmniejszenie oddziaływania tzw. gorących punktów na środowisko i człowieka;
• Ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia;
• Możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego;
• Obecne zaawansowanie inwestycji;
• Wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.
5.6.4 Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej

8

9 10 11 12

Potencjalne
źródła finansowania

13

14

15

Zadania własne
1

2

3

4

5
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Budowa Powiatowego zarząd powiatu/
P/I Centrum Zarządzania
Kryzysowego
zarząd powiatu
Budowa II Oddziału
Państwowej Straży
I
Pożarnej w Inowrocławiu
Rozwijanie i aktualiza- zarząd powiatu/
cja informacji o zakła- służby i straże
P dach o zwiększonym i powiatowe,
dużym ryzyku wystą- gminy
pienia poważnej awarii
Badanie przyczyn
zarząd powiatu,
powstawania oraz
WIOŚ / służby i
sposobów likwidacji
straże powiatowe, gminy
skutków poważnych
P
awarii dla środowiska z
okresowym sporządzaniem raportów na
ten temat
Ćwiczenia realizacji
zarząd powiatu/
zewnętrznych planów służby i straże
P operacyjnopowiatowe,
ratowniczych raz na 3 gminy
lata

141 tys Dotacja z Min.
w 2004 Zdrowia
500 tys Dotacja z KG
w 2004 PSP

Ocena ważności w
hierarchii zadań

7

Szacunkowe nakłady

6

2011

5

2010

4

2009

2008

3

2007

2

2006

1

Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

2005

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

2004

L.p.

Termin realizacji

Cel przedsięwzięcia

Tabela 32. Przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie stosowania chemikaliów, wystąpienia poważnych awarii i klęsk żywiołowych w powiecie inowrocławskim do realizacji w latach
2004-2007, oraz w perspektywie średniookresowej do 2011 r.
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6

P

7

P

8

P

9

P

10

I

11

I

12

P

Upublicznianie informacji na temat poważnych awarii w sposób
podnoszący świadomość lokalnych potencjalnie narażonych na
skutki omawianych
zdarzeń
Wdrożenie instrukcji
postępowania ludności
na wypadek wystąpienia poważnej awarii
Sporządzenie powiatowych planów zarządzania ryzykiem

zarząd powiatu/
służby i straże
powiatowe,
gminy,

zarząd powiatu/
służby i straże
powiatowe,
gminy
zarząd powiatu/
służby i straże
powiatowe,
gminy
zarząd powiatu/
Stworzenie systemu
służby i straże
informowania społeczeństwa o możliwości powiatowe,
wystąpienia zagrożenia gminy,
Budowa parkingu dla zarząd powiatu/
pojazdów powypadko- gminy
wych oraz czasowo
wycofanych z ruchu
drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewożących
towary niebezpieczne
oraz doprowadzenie do
utworzenia miejsc
tymczasowego magazynowania odpadów
powstałych w czasie
usuwania skutków
poważnej awarii
Doposażenie w sprzęt zarząd powiatu/
ratownictwa ekologicz- gminy
nego formacji Straży
Pożarnej
Organizacja bazy
zarząd powiatu/
danych dotyczących
gminy
poważnych awarii i
klęsk żywiołowych

Zadania koordynowane
1

P

2

P

3

P

Weryfikacja systemu Wojewoda
wymiany informacji,
KPZMiUW /
komunikacji i łączności zarząd powiatu,
w zakresie ochrony
IMGW, RZGW
przeciwpowodziowej
Sporządzenie zeKomendant
wnętrznych planów
wojewódzki
operacyjnostraży pożarnej/
ratowniczych zakładów zarząd powiatu,
o dużym ryzyku wystą- gminy
pienia poważnej awarii
Kontrola przestrzega- komendant
nia europejskiej umowy wojewódzki
„ADR” o przewozie
straży pożarnej/
substancji i materiałów zarząd powiatu,
niebezpiecznych
gminy, Inspekcja
Transportu
Drogowego
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4

5

6

7

8

9

10

11

Współudział w tworze- Wojewoda,
niu systemów wymiany KPZMiUW /
informacji i łączności w zarząd powiatu,
zakresie ochrony
IMGW, RZGW,
przeciwpowodziowej. gminy
Opracowanie planu
P operacyjnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego z
uwzględnieniem
ochrony środowiska
dla terenów zagrożonych powodzią
Ograniczanie i elimina- przedsiębiorcy/
cja z procesów prowojewoda, zaP/I dukcyjnych substancji rząd powiatu,
chemicznie i biologicz- gminy
nie niebezpiecznych
Sporządzenie raportów przedsiębiorcy,
o bezpieczeństwie
komendant
przez prowadzących wojewódzki
zakłady o zwiększostraży pożarnej/
P nym lub o dużym
zarząd powiatu,
ryzyku oraz opracowa- gminy
nie wewnętrznego
planu operacyjnoratowniczego
Respektowanie zasad rolnicy
obowiązujących przy
chemicznej ochronie
P
roślin. Terminowe
dokonywanie przeglądów opryskiwaczy
Bieżąca aktualizacja zarządcy dróg/
tras optymalnych
inspekcja transP przewozu substancji portu drogoweniebezpiecznych
go, zarząd powiatu, gminy
Sporządzanie analiz WIOŚ/ zarząd
stanu, wybranych
powiatu, gminy,
komponentów środo- IMGW, PIG,
wiska z dokonaniem przedsiębiorstwa
P oceny zakresu wystę- komunalne
pujących zagrożeń
oraz opracowanie
niezbędnych programów naprawczych
Regulacja i odbudowa RZGW,
rzek i kanałów w zlewni KPZMiUW/
I Noteci (Kanał Smyrnia, zarząd wojeSmyrnia Mała, Bacho- wództwa, zarząd
powiatu, gminy
rze)
Realizacja obiektów
KPZMiUW/ spółki
małej retencji wód, w wodne, gminy,
I
szczególności w zlew- zarząd powiatu
niach Noteci

Wytyczne dla gmin

1

2
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Stworzenie systemu
gminy/
informowania społeczeństwa o możliwości
P wystąpienia zagrożenia

I

Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP

gminy/
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Zidentyfikowanie
gminy/
przedsiębiorstw wykorzystujących substancje niebezpieczne i
wykorzystanie wnioP sków płynących z ich
planów operacyjnych
do opracowywania i
aktualizacji planów
zagospodarowania
przestrzennego
Identyfikacja terenów gminy/
potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwoP ści wystąpienia poważnej awarii lub klęski
żywiołowej;

3

4

Uwzględnienie w
gminy/
procesie planowania
przestrzennego i inweP stycyjnego zapisów
zewnętrznych planów
operacyjno - ratunkowych
Uwzględnienie zasad gminy/ zarządcy
bezpieczeństwa trans- dróg
portu substancji nieP bezpiecznych w projektach organizacji ruchu
na drogach gminy

5

6

7

8

Utrzymanie we właści- gminy/ zarządcy
wym stanie technicz- dróg
nym dróg, którymi
P/I przemieszczają się
transporty substancji
niebezpiecznych
Opracowanie i realiza- gminy/
cja lokalnego systemu
zagospodarowania
P/I padłych zwierząt

Budowa chodników
wzdłuż dróg

gminy/ zarządcy
dróg

9

I

10

Wspieranie działań na gminy/
rzecz prawidłowego
zagospodarowania
P obornika, gnojowicy i
gnojówki w fermach
zwierząt gospodarskich

11

Wsparcie przedsięwzięć dotyczących
usuwania azbestu z
P/I obiektów i instalacji
budowlanych

gminy/

5.6.5

Wytyczne do sporządzania programów gminnych
Do opracowania kompleksowych programów przeciwdziałania poważnym awariom, klęskom żywiołowym, usuwania ich skutków oraz kontroli i monitoringu stosowania chemikaliów niezbędnym jest zdefiniowanie i zidentyfikowanie źródeł mogących stanowić zagrożenie w każdej
gminie oraz precyzyjne zdiagnozowanie stanu w tym zakresie na obszarze objętym programem.
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We wszelkich działaniach programowych należy uwzględnić poszczególne etapy:
Zgromadzenie danych wyjściowych;
Diagnoza stanu – zdefiniowanie problemów;
Określenie celów do osiągnięcia (założenia);
Wybór optymalnych rozwiązań;
Umiejscowienie w czasie i powiązane z niezbędnymi finansami propozycje sekwencji
działań wykonawczych.
W podstawowych zadaniach mających na celu ochronę przed niekontrolowanym stosowaniem chemikaliów oraz możliwością wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej na obszarach gmin należy uwzględnić:
• Zidentyfikowanie jednostek stosujących chemikalia ze szczególnym uwzględnieniem
substancji i preparatów niebezpiecznych;
• Sposoby zastosowanych zabezpieczeń przed możliwością wystąpienia poważnej awarii i
klęski żywiołowej;
• Źródła występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i
sposoby postępowania z nimi;
• Identyfikację terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej;
• Identyfikacja sieci transportowych i wynikających z nich zagrożeń z tytułu możliwości
wystąpienia katastrof transportowych;
• Organizacja systemów reagowania, powiadamiania i usuwania skutków wystąpienia poważnych awarii i klęsk żywiołowych;
• Remonty dróg, których stan zagraża wystąpieniem katastrofy transportowej;
• Ograniczenia w gospodarowaniu środkami chemicznymi w rolnictwie;
• Przegląd i przygotowanie organizacyjne oraz sprzętowe struktur OSP, obrony cywilnej
oraz komitetów przeciwpowodziowych;
• Określenie poziomu świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie stosowania chemikaliów i ich oddziaływania oraz reagowania i postępowania w przypadku wystąpienia
poważnej awarii i klęski żywiołowej;
• Edukację ekologiczną społeczeństwa;
• Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych.
•
•
•
•
•
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NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI
PROGRAMU
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6.

Narzędzia i instrumenty realizacji Programu

6.1

Narzędzia i instrumenty programowo-planistyczne
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe stanowią narzędzia o zupełnie podstawowym znaczeniu; są one sporządzane
przez władze gmin i uzgadniane przez starostę; sposób ich opracowania, stopień szczegółowości i zasady współpracy z gminami w trakcie udzielania przez starostę pozwoleń
na budowę będą w znacznej części decydowały o możliwości realizacji zapisów Programu;
• oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego stanowią istotny materiał umożliwiający uzgodnienie planu miejscowego
• oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach procedury zmierzającej do wydania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia
na budowę, koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin, pozwolenia wodno –
prawnego, o warunkach prowadzenia robót regulacyjnych wód i melioracyjnych, zatwierdzającej projekt scalania i podziału gruntów, o zmianie lasu na użytek rolny;
• programy gospodarki odpadami przedsiębiorstw;

6.2

Narzędzia i instrumenty reglamentujące możliwości korzystania ze środowiska
• pozwolenia i decyzje administracyjne na emisję, zintegrowane, wodno-prawne, na wytwarzanie, zbiórkę i recykling odpadów, zobowiązujące do prowadzenia pomiarów
• zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwoleń dokonywane przez zakłady je eksploatujące;
• przeglądy ekologiczne dokonywane w sytuacjach gdy powstają wątpliwości, w przypadku składowisk zawsze;
• instrukcje eksploatacji obiektów związanych z gospodarką odpadami;
• wymagania kwalifikacyjne stawiane eksploatującym obiekty gospodarki odpadami;
• strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody;
• strefy ograniczonego użytkowania terenu;
• ograniczenia lub zakazanie użytkowania niektórych jednostek pływających na wodach
stojących;

6.3

Narzędzia i instrumenty finansowe
• opłaty za korzystanie ze środowiska; są one ponoszone za: wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów; ponadto na podstawie ustawy o ochronie przyrody uiszczane są opłaty za
wycinkę drzew i krzewów, a na podstawie Prawa geologicznego opłaty za wydobycie
kopalin;
• opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska uiszczają podmioty korzystające z
niego bez uzyskania wymaganego pozwolenia;
• wsparcie finansowe przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w drodze udzielania oprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek, udzielania dotacji, wnoszenia udziałów do spółek, nabywania obligacji, akcji i udziałów przez
fundusze ochrony środowiska, oraz wsparcie finansowe przez Ekofundusz dysponujący
pieniędzmi z ekokonwersji, fundusze Unii Europejskiej (szerzej o nich w dalszym rozdziale), inne pomniejsze fundusze i fundacje wspomagające ochronę środowiska, budżet państwa, budżet samorządu województwa;
• wsparcie dla programów dostosowania przedsiębiorstw do wymogów związanych z
ochroną środowiska poprzez negocjowanie programów dostosowawczych; starostwo deleguje swojego przedstawiciela do komisji negocjacyjnej;
• system materialnych zachęt ( ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska)
dla przedsiębiorców podejmujących się wprowadzania prośrodowiskowych systemów
zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi
wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000, EMAS, programach czystej produkcji.
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6.4

Narzędzia i instrumenty karne i administracyjne
• odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko uregulowana jest także w Kodeksie Cywilnym; pozwala on każdemu, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko zagraża lub została wyrządzona szkoda, żądać jej naprawienia lub zaprzestania działalności; jeżeli naruszenie dotyczy środowiska jako dobra
wspólnego, z roszczeniem może wystąpić jednostka samorządu terytorialnego;
• odpowiedzialność karna za szkody wyrządzone środowisku zagrożona jest karą grzywny
lub ograniczenia wolności w wypadku wprowadzania do obrotu substancji stwarzających
szczególne zagrożenie, eksploatacji bez pozwolenia instalacji lub lekceważenia przepisów przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku;
• odpowiedzialność administracyjna sprowadza się do możliwości nałożenia na podmiot
korzystający ze środowiska i oddziałujący na niego negatywnie, obowiązku ograniczenia
negatywnego wpływu i przywrócenia właściwego stanu środowiska;
• administracyjne kary pieniężne są ponoszone za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska;

6.5

Działalność kontrolna Powiatu
Możliwość skutecznego korzystania z instrumentów administracyjnych wiąże się z podejmowaniem czynności kontrolnych. W przypadku samorządu powiatowego dotyczą one korzystania z
możliwości wydania decyzji nakazujących prowadzącemu instalację prowadzenie pomiarów wielkości emisji, dokonanie przeglądu ekologicznego, wykonanie analizy porealizacyjnej itp. Ponadto
konieczna jest dobra współpraca starostwa z Inspekcją Ochrony Środowiska w celu systematycznej kontroli przestrzegania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zapisów zawartych w pozwoleniach na emisję i niebawem zintegrowanych.

6.6

Fundusze wspomagające
Struktura finansowania Programu
Wdrażanie niniejszego Programu będzie uzależnione od zrozumienia przez działaczy samorządowych roli i potrzeby instytucjonalnego wzmocnienia administracji zajmującej się problematyką
ochrony środowiska, a także od umiejętności i determinacji władz samorządowych zmierzających
do przejęcia roli koordynującej w zakresie stworzenia spójnego systemu gospodarowania odpadami. Realizację zadań własnych Powiatu można przewidzieć z największą dozą pewności. Zależeć
ona będzie od dynamiki działania władz samorządowych. Realizacja zadań koordynowanych będzie w znacznej mierze uzależniona od stanu finansów Państwa i kondycji przedsiębiorstw, które
będą musiały dostosować sposób i zakres korzystania ze środowiska do aktualnych standardów.
Kolejną niewiadomą jest tempo wdrażania nowego ustawodawstwa, które będzie uzależnione od
wspomnianego wcześniej wzmocnienia administracji. Jak wynika z tego co wyżej powiedziano, w
procesie wdrażania Programu środki finansowe będą miały bardzo istotne znaczenie, lecz nie decydujące. W kontekście zasad dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska zarówno
przez instytucje krajowe, jak i dysponujące środkami Unii Europejskiej, najistotniejsza będzie możliwość zgromadzenia tzw. wkładu własnego w wysokości minimum 15 – 25% wartości zadania inwestycyjnego. Zgromadzenie pozostałej części środków będzie możliwe z pieniędzy funduszy
strukturalnych lub, przy większych przedsięwzięciach, spójności. Ponieważ zasady funkcjonowania
krajowych instytucji wspomagających są dość dobrze znane, nie będziemy się dłużej przy nich zatrzymywać, natomiast korzystając z materiałów przygotowanych dla Związku Gmin Wiejskich RP,
szerzej przedstawimy ważniejsze fundusze strukturalne Unii Europejskiej zorientowane na ochronę
środowiska.
Zanim do tego przejdziemy, krótka informacja na temat struktury finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska w naszym kraju. W poprzednich latach przeciętny udział funduszy
ochrony środowiska oraz dopłat do kredytów uruchamianych przez Bank Ochrony Środowiska wynosił około 30% wartości inwestycji. W najbliższych latach rola funduszy ekologicznych będzie polegać na koncentrowaniu środków na wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie oczekuje się spadku udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu
na ogólną poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenia wpływów z tytułu opłat i kar
ekologicznych. Natomiast oczekuje się większego niż dotychczas zaangażowania środków pomocowych, w tym z funduszy przedakcesyjnych oraz po uzyskaniu członkostwa w UE - funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności (2004 - 2006).
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Przewidywane do realizacji inwestycje priorytetowe będą finansowane ze środków własnych
i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska (przede wszystkim
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
Istotny ciężar finansowania inwestycji komunalnych pozostanie na barkach gmin, często poprzez zaciąganie długu w bankach i w międzynarodowych instytucjach finansujących (np. EBOiR).
Coraz częściej gminy podejmują decyzje o udzieleniu praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy, który to udział
jest gwarancją jej wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę oraz na jakość świadczonych
usług.
W oparciu o analizę źródeł finansowania działań w zakresie ochrony środowiska w ostatnich
latach w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim oraz prognoz co do perspektywicznych źródeł, przewiduje się, że struktura finansowania wdrażania Programu w najbliższych czterech latach
będzie następująca:
Tabela 33.
Źródło
Fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
Budżety terenowe (miasta, gminy), w tym gminne i powiatowe fundusze ekologiczne
Podmioty gospodarcze (środki własne i kredyty bankowe)
Fundusze pomocowe i strukturalne
Budżet państwa
RAZEM

%
25
12
40
18
5
100

Duże możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska stwarzają fundusze pomocowe Unii Europejskiej do których zalicza się m.in. przedakcesyjne jak SAPARD, ISPA
PAOW oraz strukturalne i spójności. Więcej informacji na temat procedur i zasad korzystania z nich
zawarto w załączniku do niniejszego opracowania.
6.7

Edukacja społeczności lokalnej
Edukacja ekologiczna ukazuje zależności człowieka od przyrody, uczy odpowiedzialności za
zmiany dokonywane w środowisku naturalnym, dlatego powinna stać się nieodłącznym elementem
całego procesu edukacyjnego. Zadaniem jej jest wykształcenie społeczeństwa przestrzegającego
zasady zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie zagadnień ekologicznych odbywa się między innymi
poprzez dydaktykę, promocję działań na rzecz racjonalnej gospodarki oraz wyrabianie poczucia
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
Kształtowanie świadomości ekologicznej powinno dotyczyć zarówno młodego pokolenia jak i
ludzi dorosłych.
Edukacja ekologiczna wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii
Edukacji Ekologicznej i brzmi następująco: „Edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Istotne jest,
aby został on osiągnięty zarówno wśród młodego pokolenia, jak i u ludzi dorosłych poprzez: edukację ekologiczną w formalnym systemie kształcenia oraz pozaszkolną edukację ekologiczną”.
Przedsięwzięcia edukacyjne społeczności lokalnej znalazły odzwierciedlenie m.in. w Wojewódzkim
Programie Ochrony Środowiska. Zamiary w tej materii dotyczą: opracowania i wdrażania programów szkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, przygotowywania i
udostepniania informacji o stanie zagrożenia środowiska, propagowania tematyki ekologicznej w
różnego rodzaju mediach, propagowania zdrowego stylu życia. Ponadto przewidziano organizowanie konkursów, olimpiad i przeglądów o tematyce ekologicznej, wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw społecznych. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
Włączanie do procesu realizacji zrównoważonego rozwoju szerokiego grona partnerów daje
szansę na jego społeczną akceptację i przyjmowanie odpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Społeczność powiatu jest głównym adresatem działań przewidywanych Programem, stąd tak
ważnym elementem jest uspołecznienie procesu planowania i podejmowania decyzji i przejrzystość procedur włączających doń szerokie grono partnerów. Zadanie to, by mogło przynieść pozytywny skutek, musi być realizowane przez społeczeństwo świadome zagrożeń, jakie niesie z sobą
rozwój cywilizacyjny, a więc odpowiednio przygotowane. W przeciwnym wypadku podejmowane
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przez władze samorządowe próby rozwiązania szeregu problemów będą napotykały na społeczny
opór.
6.8

Nowe podejście do planowania przestrzennego – ekologizacja
Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami, na których oparta jest również polityka
ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego. Oprócz zasady zrównoważonego
rozwoju jako nadrzędnej uwzględniono szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:
• Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:
1. zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),
2. recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,
3. zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z
zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),
4. wprowadzanie pro-środowiskowych 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, Responsible Care, itp.
• Zasadę "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.
• Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczająca uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i
społecznymi.
• Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).
• Zasadę subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej a oznaczającą
przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na
najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.
• Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do
wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a oznaczającą
potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
Zasady te znalazły odzwierciedlenie w obowiązującej od niedawna Ustawie z dnia 10 maja
2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003.80.717) i innych znowelizowanych ustawach. Jest ona zasadniczym aktem prawnym umożliwiającym prowadzenie polityki przestrzennej, a więc także środowiskowej, która stanowi jej istotny element. Kształt obecnie obowiązującej Ustawy zasadniczo odbiega od dotychczasowych uregulowań prawnych. Co prawda władzom
powiatu ustawodawca nie przekazał kompetencji w zakresie gospodarowania przestrzenią, niemniej bardzo ważna wydaje się aktywność powiatowych służb budowlanych i ochrony środowiska
w procesie uzgadniania planów miejscowych. Po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zostały
zdefiniowane i użyte pojęcia dotyczące interesu publicznego, inwestycji interesu publicznego i szereg innych. Oto treści kryjące się za tymi pojęciami:
Ład przestrzenny będący kluczem do interpretacji treści całej ustawy należy rozumieć jako
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne.
Obszar problemowy to pojęcie zdefiniowane jako obszar szczególnego zjawiska z zakresu
gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie lub studium.
Interes publiczny jest uogólnionym celem dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
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Inwestycja celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów zapisanych w art. 6.
Ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, a więc między innymi:
• budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w
wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów,
•
budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów
i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
•
ochrona nieruchomości stanowiących dobra kultury w rozumieniu przepisów o ochronie
dóbr kultury,
•
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu
Państwa,
•
zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,
•
ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody,
Obszar przestrzeni publicznej zdefiniowany jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, określony w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Bliższe przyjrzenie się treści nowych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że Studia
uwarunkowań, będą musiały być weryfikowane pod kątem jednoznacznego określenia w nich między innymi, tego rodzaju obszarów.
Warto ponadto zwrócić uwagę na szereg stojących przed samorządami problemów wymagających rozwiązania:
• istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia standardowych metod szacowania skutków
ekonomicznych decyzji przestrzennych; sam zapis w art.17 pkt. 5, obowiązku opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia projektu planu, problemu nie rozwiąże; znany jest w kraju przypadek odstąpienia przez radę, w związku ze skutkami finansowymi dla budżetu, od uchwalenia sporządzonego już planu;
• gminy nie prowadzą świadomej i perspektywicznej polityki w zakresie gospodarowania
nieruchomościami, stąd nie są przez nie kupowane grunty rolne, które w perspektywie
mają być przeznaczone pod inwestycje; zmiana przepisów polegająca na przyznaniu
gminie prawa pierwokupu nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze, pozwoliłaby jej
na odzyskanie znacznie większej, aniżeli obecnie, części nakładów koniecznych do
przygotowania gruntów pod realizację inwestycji i przyśpieszenie realizacji planów miejscowych;
• brak zasobów gruntów komunalnych, które mogłyby posłużyć zamianie na potrzebne realizacji inwestycji celu publicznego jest skutecznym hamulcem w realizacji planów;
• wprowadzenie obowiązku określenia w planie miejscowym szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nim objętych było posunięciem potrzebnym,
pamiętać jednak należy, że w ślad za scaleniem i podziałem idą odszkodowania za
grunty wydzielone pod komunikację i obowiązek pobudowania na tym terenie infrastruktury czyli urządzenia albo modernizacji drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, z drugiej jednak strony osoby,
które otrzymały nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału są zobowiązane
do wniesienia na rzecz podziału opłaty adiacenckiej w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości; gminy nie są przygotowane kadrowo i finansowo do realizacji
tych operacji;
• obok struktury własności poważną trudnością są zalegające od pokoleń sprawy własnościowe, dość skutecznym sposobem zachęcenia użytkowników do ich uporządkowania
jest rezygnacja z poboru należnego gminie podatku od spadków i darowizn, a jeśli to nie
poskutkuje wszczęcie sprawy z urzędu; bilans takiego posunięcia jest dla gminy korzystny;
• na obszarach atrakcyjnych ze względu na walory środowiskowe lokalizacji, zmorą były
podziały gruntów rolnych czynione w oparciu o art. 46.1 i 47 Kodeksu Cywilnego. W
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oparciu o te przepisy zorientowani budowali na atrakcyjnych działkach rolnych o wielkości powyżej 1 hektara, siedliska rolnicze, które z rolniczą profesją nic wspólnego nie miały. Obecnie ustawodawca przewidział obowiązek określenia w nim terenów wyłączonych
spod zabudowy;
U podstaw realizacji każdego Programu ochrony środowiska leżą decyzje przestrzenne.
Ustalenia planów kształtują sposób wykonywania prawa własności, który nie może naruszać chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Panującą dotąd samowolę odnośnie
zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, powstrzymuje zapis art. 14 mówiący
o tym, że plany dla takich obszarów sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium.
Nowością jest obowiązek sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
Wejście w życie nowej ustawy regulującej problematykę gospodarki przestrzennej, jak
wspomniano wyżej, pociągnęło za sobą nowelizację innych ustaw, do których wprowadzone zostały zapisy związane z problematyką ochrony środowiska. Oto najważniejsze z nich:
• obowiązkiem organów jednostek samorządu terytorialnego jest dbałość o dobra kultury i
podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków, między
innymi w wojewódzkich i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w
budżetach i w prawie miejscowym (Ustawa o ochronie dóbr kultury art.3);
• przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego
zgody dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
§ gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania
zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
§ gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania
zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub
upoważnionej przez niego osoby,
§ gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,
§ gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do
takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,
§ pozostałych gruntów leśnych
wymaga uzyskania zgody wojewody wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. (Ustawa o
ochronie gruntów rolnych i leśnych art.7);
Aby uświadomić sobie jak problematyka gospodarowania przestrzenią przenika tę dotyczącą
ochrony środowiska, warto prześledzić jakie uwarunkowania należy uwzględnić w studium. Oto
one:
• dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu;
• stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
• stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
• stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
• warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochronę ich zdrowia;
• zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
• potrzeby i możliwości rozwoju gminy;
• stan prawny gruntów;
• występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
• występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
• występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;
• występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
• stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
• zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
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Analizując zakres merytoryczny wymienionych wyżej zagadnień, można stwierdzić, że oba
zakresy tematyczne przenikają się w 75%.
Oto wykaz problemów na styku gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
• krytyka przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań polegających na wprowadzeniu hierarchii i kolejności opracowywania programów, dominuje postawa my najlepiej wiemy czego nam trzeba i sami sobie poradzimy; sytuacja, jeśli chodzi rozwiązania przyjęte przez
ustawodawcę, w zakresie planowania przestrzennego po części jest podobna; jak widać
powszechne jest traktowanie gminy jak wyizolowany z otoczenia i niezależny od niego
organizm;
• sposób, jakość i koszty realizacji wielu zadań nałożonych na gminy są zdeterminowane
istnieniem podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji itp., zdolnych do ich podjęcia, a co za tym idzie, rynkiem rozmaitego rodzaju usług; tej infrastruktury, nazwijmy ją
gospodarczo - społeczną, brak, zwłaszcza na obszarach wiejskich; z punktu widzenia
gospodarowania przestrzenią i środowiska jest to, wbrew pozorom, bardzo istotne;
• niemożność rozwiązania wielu trudnych problemów, nie wyłączając przestrzennych i
środowiskowych, tłumaczona jest najczęściej brakiem funduszy; jest to tylko część
prawdy; nie prowadzi się bowiem w gminach czegoś co jest normą w prawidłowo zarządzanych przedsiębiorstwach, mianowicie controllingu czyli analizy kosztów; konstrukcja
budżetu uniemożliwia to, a mało kto ma możliwość prowadzenia podwójnej buchalterii
czyli budżetu zadaniowego.
• na co dzień obserwujemy bardzo wiele konfliktów sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami
wynikających z przemieszania funkcji mieszkalnych z gospodarczymi, określając w planach przeznaczenie terenów i kreśląc linie rozgraniczające, zwłaszcza gdy plan ma charakter regulacyjny, należy wyraźnie określić długość okresu przejściowego, który musi
być co najmniej pięcioletni i zapisać brak możliwości rozwoju dla zakładów funkcjonujących na terenach o innym przeznaczeniu; aby nie potęgować konfliktów i nie doprowadzić do przeniesienia produkcji lub usług do innej gminy, władze muszą stworzyć dogodne warunki dla budujących pomieszczenia dla rozwijającej się firmy w nowym miejscu,
zaś wójt powinien osobiście zaangażować się w przekonanie właścicieli o słuszności takiego stanowiska; w rozwijających się gospodarczo gminach proces ten już trwa i dokonuje się po części samoczynnie; na niektórych obszarach najwięcej problemów stwarzają kierowcy z firm transportowych nie posiadających własnych baz i garażujący oraz naprawiający duże samochody na ulicy bądź nieruchomości mieszkalnej;
• pomimo, że nawet w dynamicznie rozwijającej się gminie, koszty sporządzania planów
nie przekraczają 3% wydatków budżetowych, część radnych niechętnie podnosi rękę by
głosować za ich zwiększeniem, warto przy tej okazji zdać sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wskaźnik kosztów sporządzania wszelkich planów jest kilkakrotnie niższy, w
stosunku do kosztów inwestycji, aniżeli w krajach, w których gronie za moment się znajdziemy;
• problematyka uwzględniania, bądź nie, uwag do planu jest poważnym problemem społecznym, który budzi ogromne emocje i ściąga na sesję rady gminy liczną publiczność,
podczas prowadzenia tej procedury ujawniają się wszystkie konflikty niejednokrotnie
tkwiące korzeniami w odległej przeszłości, należy przyjąć do wiadomości, że nie jest
możliwym przestrzeganie elementarnych zasad urbanistycznych i uwzględnienie
wszystkich zarzutów; dodatkową trudnością jest fakt, że radni bardzo często nie do końca rozumieją o czym mowa podczas prezentacji projektu planu, i jeśli ktoś, może to być
dobrze przygotowany wójt albo pracownik zajmujący się tą problematyką, nie wesprze
projektanta, najlepiej sporządzony projekt może być wywrócony na opak.
• wpływ na jakość przestrzeni ma również, poniekąd uzasadniony szczupłością kadr, brak
nawyku kontroli przez służby nadzoru budowlanego zgodności realizacji, dotyczy to indywidualnego budownictwa mieszkalnego, z projektem i pozwoleniem na budowę.
• poważną trudność w chwili podejmowania rozmaitych prac planistyczno - programistycznych stwarzają, z jednej strony brak wielu danych, z drugiej brak możliwości szybkiego ich przetworzenia; trudności w dotarciu do nich wynikają z wielu powodów, na
przykład stanu prawnego, który w minionych latach dopuszczał wiercenie bez dokumentacji, pozwoleń i rejestracji studni o niewielkiej głębokości, to spowodowało dzisiejsze
trudności w dotarciu do nich i skontrolowaniu bezpiecznego dla wód podziemnych ich
zamknięcia; ogromną pomoc w pracy nad planami mogą stanowić dostępne w Central-
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•

nym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zdjęcia lotnicze, ponadto mogą one być przydatne do identyfikacji naruszeń gruntu, elementów infrastruktury, płytko
zalegających wód, nielegalnej zabudowy itp.
większość dotąd prowadzonych w gminach prac programistycznych dotyczących potrzeb w zakresie elementów infrastruktury, prowadzonych było w oparciu o wątpliwej jakości dane, na przykład dawne normy zużycia wody przyjmowane dla celów projektowych były bardzo zawyżone; dzisiaj wiele się w tej materii zmieniło, niemniej wiele pobudowanych obiektów komunalnych zostało przewymiarowanych; bardzo często autorom
tych opracowań zabrakło wyobraźni i nie przewidzieli zmian w ilości i strukturze wiekowej ludności spowodowanych migracją, upadku niektórych zakładów produkcyjnych,
zmian technologii na energooszczędne i wodooszczędne.

6.9 Bilans potrzeb i możliwości finansowych Powiatu
6.9.1 Analiza wielkości tzw. wolnych środków, które Powiat i Gminy mogą w okresie ośmioletnim przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska
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Tabela 34. Projekcja dochodów na lata 2001 - 2011 (dane w PLN)
l.p.

Wyszczególnienie

A Dochody ogółem, w tym

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

98 561 551

89 091 255

77 486 733

76 672 888

77 695 945

78 710 458

79 572 878

80 368 607

81 172 293

81 578 155

81 986 045

1 Dochody własne, w tym:
sprzedaż majątku

7 232 544
1 076 604

8 380 153
1 059 437

8 883 201
1 127 805

7 857 329
1 172 917

8 064 356
1 219 834

8 252 761
1 244 231

8 410 605
1 269 115

8 494 711
1 281 806

8 579 658
1 294 624

8 622 556
1 301 098

8 665 669
1 307 603

udział w podatkach dochodowych
Dotacje celowe na zadania bieżące w
2 tym:
zadania z zakresu adm. rząd. oraz
z porozum.
zadania własne
zadania realizowane na podst. poroz. między JST
otrzymane z fund. celowych i źródeł pozabudżetowych
3 Subwencja ogólna
Dotacje na wydatki majątkowe (z
budżetu państwa, od j.s.t.,
z funduszy celowych oraz ze źródeł
4 pozabudżetowych)

1 072 476

1 002 344

1 916 945

700 000

710 500

721 158

728 369

735 653

743 009

746 724

750 458

46 030 844

39 580 781

25 187 986

25 574 870

25 958 493

26 347 871

26 611 349

26 877 463

27 146 238

27 281 969

27 418 379

29 116 373

22 340 527

9 194 500

9 332 418

9 472 404

9 614 490

9 710 635

9 807 741

9 905 818

9 955 348

10 005 124

16 421 977

16 568 449

15 429 586

15 661 030

15 895 945

16 134 384

16 295 728

16 458 686

16 623 272

16 706 389

16 789 921

468 494

547 905

548 200

556 423

564 769

573 241

578 973

584 763

590 611

593 564

596 532

24 000

123 900

15 700

25 000

25 375

25 756

26 013

26 273

26 536

26 669

26 802

44 820 818

40 683 599

42 601 663

43 240 688

43 673 095

44 109 826

44 550 924

44 996 433

45 446 398

45 673 630

45 901 998

477 345

446 722

813 883

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródło: Starostwo Powiatowe oraz Inwest Consulting S.A.
Tabela 35. Projekcja wydatków na lata 2001 - 2011 (dane w PLN)
l.p.

Wyszczególnienie

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

B Wydatki bieżące, w tym

96 758 109

88 368 255

75 907 133

76 672 888

77 448 903

78 232 817

79 015 145

79 805 296

80 603 349

81 006 366

81 411 398

1
2

wydatki na wynagrodzenia
dotacje

63 440 371
1 901 710

60 372 056
1 647 815

49 923 819
1 832 139

50 423 057
1 857 144

50 927 288
1 885 001

51 436 561
1 913 276

51 950 926
1 932 409

52 470 436
1 951 733

52 995 140
1 971 250

53 260 116
1 981 107

53 526 416
1 991 012

3
4

wydatki na obsługę długu
wyd. z tyt. udziel. poręcz. i gwaran.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5

pozostałe wydatki

31 416 028

26 348 384

24 151 175

24 392 687

24 636 614

24 882 980

25 131 810

25 383 128

25 636 959

25 765 144

25 893 969

C Wydatki majątkowe

1 718 874

1 465 122

1 579 600

0

0

0

0

0

0

0

0

98 476 983

89 833 377

77 486 733

76 672 888

77 448 903

78 232 817

79 015 145

79 805 296

80 603 349

81 006 366

81 411 398

D Wydatki ogółem (B+C)

Źródło: Starostwo Powiatowe oraz Inwest Consulting S.A.
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Tabela 36

Projekcja finansowania deficytu budżetowego na lata 2001 - 2011 (dane w PLN)
Wykonanie

Prognoza

Wyszczególnienie
Rok 2001

Rok 2002

I. Ogółem dochody

98 561 551

89 091 255

77 486 733

76 672 888

77 695 945

78 710 458

79 572 878

80 368 607

81 172 293

81 578 155

81 986 045

1. Wydatki bieżące

96 758 109

88 368 255

75 907 133

76 672 888

77 448 903

78 232 817

79 015 145

79 805 296

80 603 349

81 006 366

81 411 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 718 874

1 465 122

1 579 600

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Ogółem wydatki (1+2)

98 476 983

89 833 377

77 486 733

76 672 888

77 448 903

78 232 817

79 015 145

79 805 296

80 603 349

81 006 366

81 411 398

III. Wynik finansowy (I-II)

- odsetki od kredytów i pożyczek
2. Wydatki majątkowe

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

84 568

-742 122

0

0

247 042

477 641

557 734

563 311

568 944

571 789

574 648

IV. Finansowanie/rozdysp.
(3-4)

1 272 006

1 356 574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Przychody ogółem (wg
art.. 112 ustawy o finansach
publicznych)

1 272 006

1 356 574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

w tym:
- ze sprzedaży obligacji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- kredytów

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pożyczek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- nadwyżki

1 272 006

1 356 574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- wolnych śodków

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- innych źródeł

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Rozchody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- spłata kredytów

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- spłata pożyczek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- wykup obligacji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- inne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 356 574

614 452

0

0

247 042

477 641

557 734

563 311

568 944

571 789

574 648

V. Przepływy finansowe
(III+IV)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego
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Projekcja wolnych środków na lata 2001-2011 (dane w PLN)

Tabela 37

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

A. DOCHODY OGÓŁEM

98 561 551 89 091 255 77 486 733 76 672 888 77 695 945 78 710 458 79 572 878 80 368 607 81 172 293 81 578 155 81 986 045

B. WYDATKI BIEŻĄCE:

96 758 109 88 368 255 75 907 133 76 672 888 77 448 903 78 232 817 79 015 145 79 805 296 80 603 349 81 006 366 81 411 398

gdzie:
Osobowe

63 440 371 60 372 056 49 923 819 50 423 057 50 927 288 51 436 561 51 950 926 52 470 436 52 995 140 53 260 116 53 526 416

Rzeczowe

31 416 028 26 348 384 24 151 175 24 392 687 24 636 614 24 882 980 25 131 810 25 383 128 25 636 959 25 765 144 25 893 969

Dotacje
C. Nadwyżka operacyjna (A - B)
D. Obsługa zadłużenia

1 901 710

1 647 815

1 832 139

1 857 144

1 885 001

1 913 276

1 932 409

1 951 733

1 971 250

1 981 107

1 991 012

1 803 442

723 000

1 579 600

0

247 042

477 641

557 734

563 311

568 944

571 789

574 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spłata rat kapitałowych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spłata odsetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Wolne środki na inwestycje (C - D)

1 803 442

723 000

1 579 600

0

247 042

477 641

557 734

563 311

568 944

571 789

574 648

F. Inwestycje ( w tym na ochronę środowiska)

1 718 874

1 465 122

1 579 600

0

0

0

0

0

0

0

0

84 568

-742 122

0

0

247 042

477 641

557 734

563 311

568 944

571 789

574 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 568

-742 122

0

0

247 042

477 641

557 734

563 311

568 944

571 789

574 648

1 356 574

614 452

614 452

614 452

861 494

1 339 135

1 896 868

2 460 179

3 029 123

3 600 912

4 175 559

84 568

-742 122

0

0

247 042

477 641

557 734

563 311

568 944

571 789

574 648

378 671

1 356 574

614 452

614 452

614 452

861 494

1 339 135

1 896 868

2 460 179

3 029 123

3 600 912

G. Wolne środki na inwestycje (w tym na ochronę środowiska) (E – F)
H. Otrzymane kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje
I. Roczne przepływy gotówki netto (G + H)
J. Skumulowany stan gotówki na koniec okresu
2000 rok

K. Nadwyżka/deficyt budżetowy
L. Skumulowana nadwyżka/deficyt

1 272 006
1 102
148
1 272
006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego
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6.9.1.1 Spłaty kredytów i pożyczek wraz z poręczeniami
6.9.1.1.1 Bieżące zobowiązania finansowe
Z dokumentów przesłanych przez służby finansowe Powiatu wynika, iż powiat inowrocławski
nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
6.9.1.1.2 Planowane zobowiązania finansowe
Z dokumentów przesłanych przez służby finansowe wynika, iż powiat
inowrocławski nie planuje zaciągać nowych zobowiązań finansowych.
6.9.1.2 Poręczenia
Z dokumentów przesłanych przez służby finansowe wynika, iż powiat inowrocławski nie
udziela poręczeń ani gwarancji.
6.9.2 Analiza możliwości zasilania z zewnątrz budżetu Powiatu i Gmin
6.9.2.1 Możliwość obsługi zadłużenia (pożyczki, kredyty, obligacje)
Zgodnie z art. 113 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta a także
przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0% planowanych na dany
rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie przeprowadzonej
analizy można stwierdzić, iż wysokość całkowitych zobowiązań powiatu z tytułu pożyczek, kredytów i potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń w stosunku do przewidywanych dochodów
budżetu powiatu inowrocławskiego w latach 2004 – 2011, ze względu na brak zaciągniętych
kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń będzie wynosił 0,0%.
Inną formą kontroli wielkości zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest zapis w
art. 114 omawianej ustawy, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów tej jednostki w tym
roku budżetowym. Ze względu na brak zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wielkość zadłużenia w stosunku do dochodów w latach 2004 – 2011 będzie wynosiła 0,0%.
Ze względu na wielkości prognozowanych dochodów i wydatków oraz na podstawie analizy zgodności emisji obligacji i zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytów i pożyczek z art. 113
ustawy o finansach publicznych można stwierdzić, że powiat inowrocławski może wyemitować
obligacje oraz zaciągnąć kredyty lub pożyczki w latach 2004 – 2005 do kwoty około 69,6 mln
PLN. Nie zostanie przekroczony wówczas limit 15,0% określony w art. 113 ustawy o finansach
publicznych.
Na podstawie analizy zgodności emisji obligacji i zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytów i pożyczek z art. 114 ustawy o finansach publicznych można stwierdzić, że powiat inowrocławski może wyemitować obligacje oraz zaciągnąć kredyty lub pożyczki w latach 2004 - 2005
do kwoty około 46,6 mln PLN. Nie zostanie przekroczony wówczas limit 60,0% określony w art.
114 ustawy o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagę ograniczenie wynikające z wysokości prognozowanych wyników budżetowych można stwierdzić, iż w przypadku powiatu inowrocławskiego w latach 2004 – 2005 możliwa jest emisja obligacji oraz zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na kwotę 2,25 mln PLN.
Przewidywane nadwyżki budżetowe (wygospodarowane poprzez ograniczenie wydatków
bieżących) w latach 2005 – 2011 pozwolą na obsługę dodatkowych zobowiązań finansowych
Powiatu.
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Tabela 38. Obsługa potencjalnego zadłużenia – wariant obligacyjno-kredytowy (dane w PLN)
l.p.

Wyszczególnienie

2004 r.

1 Emisja obligacji

2005 r.

1 800 000

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

450 000

spłata kapitału I emisja

0

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

0
300 000

50 000
350 000

100 000
400 000

100 000
400 000

100 000
400 000

100 000
400 000

0

97 650
0

99 000
24 750

81 375
24 413

66 300
22 100

50 738
16 913

33 975
11 325

17 063
5 688

0

97 650

123 750

105 788

88 400

67 650

45 300

22 750

4 Obsługa obligacji – razem (2+3)
0
97 650 423 750 455 788 488 400
Stan zadłużenia z tytułu obligacji
5
1 800 000 2 250 000 1 950 000 1 600 000 1 200 000
na koniec okresu

467 650

445 300

422 750

800 000

400 000

0

spłata kapitału II emisja
2 Spłata kapitału - razem
odsetki I emisja
odsetki II emisja
3 Spłata odsetek – razem

Źródło: Starostwo Powiatowe oraz Inwest Consulting S.A.
Sumaryczna wielkość środków, które Powiat i Gminy w okresie ośmioletnim będą mogły przeznaczyć na realizację programu
W przypadku zaakceptowania realizacji dochodów i wydatków zgodnie z przyjętymi w
opracowaniu prognozami powiat inowrocławski w latach 2004 – 2005 może przeznaczyć na inwestycje (w tym wydatki związane z ochroną środowiska) około 2,4 mln PLN (przy uwzględnieniu
dodatkowego zadłużenia), a w pozostałych latach (do roku 2011) około 0,6 mln PLN.
Sytuację poprawić może ograniczenie wydatków bieżących, sprzedaż majątku Powiatu (w
prognozowaniu dochodów nie uwzględniono wpływów z tego tytułu) oraz korzystne (jeśli takowe
będą) zapisy w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dające większe
wpływy do budżetu Powiatu.

6.9.3

Tabela 39.
2001 r.
Wolne środki na inwestycje (w tym związane
z ochroną środowiska)
uwzględniające obsługę potencjalnego
zadłużenia
Otrzymane kredyty,
pożyczki oraz wyemitowane obligacje
Potencjalne środki na
inwestycje (w tym
związane
z ochroną środowiska)

2002 r. 2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

84 568

-742 122

0

0

149 392

53 891

101 946

74 911

101 294

126 489

151 898

0

0

0

1 800 000

450 000

0

0

0

0

0

0

84 568

-742 122

0

1 800 000

599 392

53 891

101 946

74 911

101 294

126 489

151 898

2 399 392 PLN
na inwestycje
w latach 2004 – 2005

610 428 PLN
na inwestycje w latach 2006 - 2011

Źródło: Opracowanie własne
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6.9.4

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie czteroletnim wraz z prognozą na
dalszych osiem lat

5 6 7 8 9

1 1 1
0 1 2

Ocena ważności w
hierarchii zadań

4

Potencjalne źródła
finansowania

3

Szacunkowe nakłady

2

Cel przedsięwzięcia

1

Opis przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna / Jednostki
współpracujące

Termin realizacji

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

L.
p.

Rodzaj przedsięwzięcia

Tabela 40. Zadania własne powiatu

13

14

15

16

Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa

1

P

2

I

Zintegrowanie terenów powiatu z syste- zarząd powiatu/
mem szlaków turystycznych regionu
gminy, park
narodowy, park
krajobrazowy,
organizacje
turystyczne
Zalesienia gruntów porolnych i zdegra- zarząd powiatu
dowanych gatunkami rodzimymi;
/ właściciele
gruntów

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
1

I

2

P

3

P

4

P

Zalesianie terenów o niskich klasach
bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych

zarząd powiatu/
właściciele
gruntów, gminy
Wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw zarząd powiatu/
podejmowanych na rzecz zwiększenia
lesistości terytorium powiatu
Działania na rzecz wprowadzenia prawi- zarząd powiatu/
dłowej gospodarki leśnej w lasach pry- nadleśnictwa
watnych
Wzmożenie kontroli gospodarki leśnej na zarząd powiatu/
obszarach nowych nasadzeń i w lasach nadleśnictwa
prywatnych.

Ochrona gleb
1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

Promocja rozwiązań organizacyjnych i
zarząd
technicznych w zakresie gospodarowaniagminy,
odpadami, gwarantujących ich efektywność ekonomiczną.
Tworzenie i aktualizacja rejestru gruntów zarząd
zdegradowanych oraz opracowanie
programu ich rekultywacji.
Wsparcie działań na rzecz prawidłowego zarząd
zagospodarowania obornika, gnojowicy rolnicy
i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich.
Scalanie i wymiana gruntów
zarząd
rolnicy
Opracowanie programu rekultywacji
zarząd
gruntów zdegradowanych.
gminy

powiatu/

powiatu/

powiatu/

powiatu/
powiatu/

Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych

1

192

P

Racjonalizacja gospodarowania wodą
zarząd powiatu/
podziemną poprzez dostosowywanie
RZGW, wojeprzyznawanych w pozwoleniach wodno- woda
prawnych poborów wód do rzeczywistych
potrzeb użytkowników w ramach ustalonych w dokumentacjach hydrogeologicznych, dla poszczególnych ujęć, zasobów
eksploatacyjnych lub dyspozycyjnych
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2

I

3

P

4

P

Podniesienie efektywności ochrony wód zarząd powiatu/
podziemnych, a w szczególności Głów- RZGW, wojenych Zbiorników Wód Podziemnych
woda
przed ich degradacją zarówno jakościową jak też nadmierną eksploatacją przez
ustanawianie stref ochronnych ujęć i
zbiorników wód podziemnych.
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w zarząd powiatu/
oparciu o zasoby eksploatacyjne ujęć
RZGW, wojewód i bilanse wodnogospodarcze zlewni. woda, gminy,
właściciele ujęć
Racjonalizacja gospodarowania wodą
zarząd powiatu/
podziemną pod kątem rezygnacji z ko- RZGW, wojerzystania z niej przez przemysł z wyłąwoda, gminy
czeniem rolno-spożywczego i farmaceutycznego.

Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności (w tym odpadowości)
i energochłonności gospodarki
1

P

2

I

3

I

zarząd powiatu/
Podjęcie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na gminy
rzecz racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami
Modernizacja systemów ogrzewania w zarząd powiatu/
obiektach będących we władaniu powiatu jednostki organizacyjne powiatu
„Termomodernizacja” obiektów będących zarząd powiatu/
we władaniu powiatu
jednostki organizacyjne powiatu

Wykorzystanie energii odnawialnej
1

P

2

I

Wsparcie przedsięwzięć z zakresu wyko- zarząd powiatu/
rzystania odnawialnych źródeł energii
Pilotażowe wdrożenia w zakresie wyko- zarząd powiatu/
rzystania energii słonecznej i energii
gminy, rolnicy
biomasy

Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzi ą
1

2

3

P

Stworzenie bazy danych i systemu wymiany informacji z zakresu gospodarki
wodnej na obszarze powiatu

I

zarząd powiatu/
Budowa instalacji odprowadzania do
kanalizacji deszczowej oraz oczyszcza- zarząd dróg
nia wód opadowych i roztopowych spły- powiatowych
wających z dróg powiatowych

P

Współudział w tworzeniu systemów
zarząd powiatu/
wymiany informacji i łączności w zakresie wojewoda,
ochrony przeciwpowodziowej; opracowa- WIOŚ, IMGW,
nie planu operacyjnego zabezpieczenia PIG, RZGW
przeciwpowodziowego z uwzględnieniem
ochrony środowiska dla terenów zagrożonych powodzią.

zarząd powiatu/
RZGW

Jakość wód
1

I

2

I

Budowa instalacji odprowadzania do
kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających z dróg powiatowych.
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do
obiektów stanowiących własność powiatu
i jego jednostek

zarząd dróg
powiatowych/
zarząd powiatu,
gminy, przedsiębiorcy
zarząd powiatu/
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3

4

zarząd powiatu/
Promocja rozwiązań organizacyjnych i
technicznych w zakresie gospodarowania
odpadami, gwarantujących ich efektywność ekonomiczną.
Kontrola prawidłowego zagospodarowa- zarząd powiatu/
P/I nia obornika, gnojowicy i gnojówki
w fermach zwierząt gospodarskich.
P

Jakość powietrza i zmiany klimatu

1

Opracowanie i wdrożenie systemu elek- zarząd powiatu/
tronicznych baz danych o stanie jakości WIOŚ, wojewoda, podmioty
P/I powietrza na terenie powiatu
gospodarcze

2

P

Opracowanie i wdrożenie systemu infor- zarząd powiatu/
mowania społeczeństwa o stanie jakości WIOŚ
powietrza na terenie powiatu

3

P

Rozwój sieci monitoringu jakości powie- zarząd powiatu/
trza przez udział gmin i powiatu w moni- WIOŚ, gminy
toringu regionalnym

I

Modernizacja systemów ogrzewania w zarząd powiatu
obiektach będących we władaniu zarzą- / jednostki
du powiatu.
organizacyjne
powiatu

4

5

I

6

I

Termomodernizacja obiektów będących zarząd powiatu
we władaniu zarządu powiatu
/ jednostki
organizacyjne
powiatu
Modernizacja dróg powiatowych w opar- zarząd powiatu/
ciu o uprzednio opracowany program i zarząd dróg
harmonogram prac: Rojwo-Glinno, Lisz- powiatowych.
kowo-Topola, Płonkowo-Dobiesławice,
Liszkowo-Wybranowo i inn.

Stres miejski – oddziaływanie hałasu

1

Opracowanie i wdrożenie systemu elek- zarząd powiatu
tronicznych baz danych o stanie aku/ WIOŚ, wojeP/I stycznym środowiska na terenie powiatu woda, podmioty
gospodarcze

2

P

3

I

4

I

5

194

P

Opracowanie i wdrożenie systemu infor- zarząd powiatu
mowania społeczeństwa o stanie klimatu / gminy, WIOŚ
akustycznego na terenie powiatu i trendach jego zmian
Realizacja zadań modernizacyjnych na zarząd powiatu
drogach powiatowych w oparciu o
/ zarząd dróg
uprzednio opracowany program i harmo- powiatowych
nogram prac.
Prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni zarząd powiatu/
ochronnej przy drogach powiatowych w zarząd dróg
oparciu o przyjęty uprzednio program
powiatowych
Opracowanie map akustycznych i programów naprawczych w zakresie ochrony przed hałasem, poprzedzone przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych
poziomu hałasu komunikacyjnego przy
drogach powiatowych w ramach współpracy z siecią monitoringu państwowego

zarząd powiatu/
zarząd dróg
powiatowych,
przedsiębiorcy,
zarząd kolei

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

1

P

Współpraca ze służbami kontrolnopomiarowymi w zakresie nadzoru nad
obiektami emitującymi pola elektromagnetyczne.

zarząd powiatu/
WIOŚ, WSSE

Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe
1

2

3

4

5

Budowa Powiatowego Centrum ZarząP/I dzania Kryzysowego

zarząd powiatu/

141 tys Dotacja z
w 2004 Min. Zdrowia

Budowa II Oddziału Państwowej Straży
Pożarnej w Inowrocławiu

zarząd powiatu

I

500 tys Dotacja z
w 2004 KG PSP

P

Rozwijanie i aktualizacja informacji o
zarząd powiatu/
zakładach o zwiększonym i dużym ryzy- służby i straże
ku wystąpienia poważnej awarii
powiatowe,
gminy

P

Badanie przyczyn powstawania oraz
sposobów likwidacji skutków poważnych
awarii dla środowiska z okresowym
sporządzaniem raportów na ten temat

zarząd powiatu,
WIOŚ / służby i
straże powiatowe, gminy

Ćwiczenia realizacji zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych raz na 3
lata

zarząd powiatu/
służby i straże
powiatowe,
gminy
zarząd powiatu/
służby i straże
powiatowe,
gminy,

P

6

P

7

P

Upublicznianie informacji na temat poważnych awarii w sposób podnoszący
świadomość lokalnych potencjalnie
narażonych na skutki omawianych zdarzeń
Wdrożenie instrukcji postępowania lud- zarząd powiatu/
ności na wypadek wystąpienia poważnej służby i straże
awarii
powiatowe,
gminy
Sporządzenie powiatowych planów
zarządzania ryzykiem

8

9

P

P

10

I

11

I

12

P

zarząd powiatu/
służby i straże
powiatowe,
gminy

Stworzenie systemu informowania społe- zarząd powiatu/
czeństwa o możliwości wystąpienia
służby i straże
zagrożenia
powiatowe,
gminy,
Budowa parkingu dla pojazdów powyzarząd powiatu/
padkowych oraz czasowo wycofanych z gminy
ruchu drogowego, ze szczególnym
uwzględnieniem przewożących towary
niebezpieczne oraz doprowadzenie do
utworzenia miejsc tymczasowego magazynowania odpadów powstałych w czasie
usuwania skutków poważnej awarii
Doposażenie w sprzęt ratownictwa eko- zarząd powiatu/
logicznego formacji Straży Pożarnej
gminy
Organizacja bazy danych dotyczących
zarząd powiatu/
poważnych awarii i klęsk żywiołowych
gminy

Edukacja ekologiczna mieszkańców
Zakup serwera z oprogramowaniem
1

I

zarząd powiatu

42 tys Budżet
w 2004 Powiatu
roku
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2

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

P

8

P

9

196

P

Podniesienie poziomu edukacji ekologicznej mieszkańców poprzez realizację
powszechnego, wielokierunkowego
programu edukacyjnego oraz sprawne
informowanie społeczeństwa

zarząd powiatu/
jednostki organizacyjne powiatu, organizacje pozarządowe, prasa lokalna, gminy
Podnoszenie świadomości ekologicznej zarząd powiatu/
producentów rolnych i edukacja ekolojednostki orgagiczna mieszkańców wsi
nizacyjne powiatu, organizacje pozarządowe, prasa lokalna, gminy
Promowanie produkcji i konsumpcji
zarząd powiatu
zdrowej żywności
/ ODR, jednostki organizacyjne
powiatu, organizacje pozarządowe, prasa
lokalna, gminy,
producenci rolni
Popularyzacja wśród rolników zasad
zarząd powiatu
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
/ organizacje
społeczne i
zawodowe
rolników, gminy,
organizacje
pozarządowe,
prasa lokalna
Prowadzenie masowych, edukacyjnych zarząd powiatu/
akcji proekologicznych dla dzieci i mło- jednostki orgadzieży szkolnej:
nizacyjne popowiatowe konkursy tematyczne,
wiatu, gminy,
współudział w organizacji akcji regional- organizacje
nych i ogólnopolskich,
pozarządowe,
popularyzacja proekologicznych działań prasa lokalna
realizowanych przez struktury UE.
Wprowadzenie, poprzez włączenie do
zarząd powiatu/
programów nauczania szkół ponadgim- dyrekcje szkół
nazjalnych, zajęć z zakresu stanu i
ponadgimnaochrony lokalnego środowiska przyrodni- zjalnych
czego przy współudziale przedstawicieli
pozarządowych organizacji proekologicznych.
Wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw zarząd powiatu/
podejmowanych na rzecz zwiększenia
organizacje
lesistości terytorium powiatu.
społeczne i
zawodowe
rolników, nadleśnictwa, redakcje gazet lokalnych
Edukacja mieszkańców w zakresie wła- zarząd powiatu/
ściwych zachowań w sytuacji wystąpienia powiatowe
zagrożenia.
służby i straże,
organizacje
pozarządowe,
prasa lokalna,
gminy
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3

4

5 6 7 8 9 1011 12

Ocena ważności
w hierarchii zadań

2

Potencjalne źródła finansowania

1

Jednostka
odpowiedzialna
/ Jednostki
współpracujące

Szacunkowe
nakłady

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

L.p.

Termin realizacji

Cel przedsięwzięcia

Tabela 41. Zadania koordynowane

13

14

15

16

Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa

1

P

2

P

3

I

4

P

5

P

6

7

I

I

8

I

9

P

10

P

Objęcie ochroną obszarów, zespołów i
obiektów nie objętych nią jeszcze, a
prezentujących dużą wartość przyrodniczą – włączenie w wojewódzki system
obszarów chronionych tzw. obszar
chronionego krajobrazu Noteci

wojewoda/ zarząd powiatu,
gminy, organizacje pozarządowe

Opracowanie i realizacja jednolitego
zarząd wojeprogramu promocji wartości przyrodni- wództwa/ zarząd
czych regionu
powiatu, gminy,
parki narodowe,
parki krajobrazowe, wojewoda,
organizatorzy
turystyki
Systematyczne wykonywanie zabiegów wojewoda/ gmipielęgnacyjnych i ochronnych istnieją- ny, zarząd powiatu, organizacych pomników przyrody
cje ekologiczne
Zachowanie małych gospodarstw rol- rząd/ zarząd
nych w rejonach o dużych wartościach województwa,
przyrodniczych lub wrażliwych ekolozarząd powiatu,
gicznie.
gminy
Optymalne wykorzystanie atutów
uzdrowiskowych oraz podnoszenie
zdrowotnego standardu wypoczynku

instytucje uzdrowiskowe/ gminy,
zarząd powiatu

Prowadzenie prac zadrzewieniowych i
zalesieniowych na gruntach o niskiej
przydatności rolniczej z preferencją
tworzenia przeciwerozyjnych pasów
ochronnych
Zarybianie zbiorników wodnych i wód
płynących różnorodnymi gatunkami
rodzimych przedstawicieli akwafauny

właściciele nieruchomości/ zarząd
powiatu, gminy

gospodarstwa
rybackie/ zarząd
powiatu,

Prowadzenie działań, wspomagających właściwe koła
rozwój populacji, szczególnie rodzimych Polskiego Związgatunków drobnej zwierzyny łownej o ku Łowieckiego/
zauważalnym spadku ich liczebności na zarząd powiatu,
terenach dzierżawionych obwodów
gminy
łowieckich
Prowadzenie zgodnej z wymogami
gospodarstwa
ochrony środowiska gospodarki na
rybackie, rolnicy/
stawach rybnych
zarząd powiatu,
gminy
Dopuszczanie w sąsiedztwie i na tere- wojewoda/ park
nach podlegających wszelkim formom narodowy, zaochrony lokalizacji wyłącznie przedsię- rząd parków
wzięć nie mających znaczącego wpływu krajobrazowych,
na środowisko
gminy, zarząd
powiatu

197

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

11

I

Renowacja terenów zielonych, w
szczególności parków wiejskich.

właściciele nieruchomości/ wojewoda, gminy

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
1

I

2

P

3

I

4

P

Zalesienie gruntów porolnych o niskich
klasach bonitacyjnych i gleb zdegradowanych
Opracowanie projektu wzbogacania
składu gatunkowego sztucznych odnowień leśnych przy uwzględnieniu dostosowania do naturalnej mozaikowatości
siedlisk.
Dążenie do przebudowy monokultur
leśnych w drzewostany wielogatunkowe, ograniczanie zrębów zupełnych,
zalesianie nieużytków.
Opracowanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Polityki Leśnej

właściciele gruntów/ zarząd
powiatu,
nadleśnictwa,
właściciele lasów/ zarząd
powiatu
nadleśnictwa,
właściciele lasów/ zarząd
powiatu
RDLP/ wojewoda, zarząd województwa, zarząd
powiatu, gminy

Ochrona gleb
Wypracowanie standardów produktu
ekologicznego

Rząd/ ODR,
rolnicy, izby
rolnicze, gminy,
zarząd powiatu
Wypracowanie programu wdrażania
ODR/ rolnicy,
ekologicznych metod produkcji w wyty- izby rolnicze,
powanych gospodarstwach
gminy, zarząd
powiatu
Optymalne zużycie nawozów mineral- ODR/ rolnicy,
nych i środków ochrony roślin, zapew- izby rolnicze,
nienie wzrostu poziomu świadomości
gminy, zarząd
ekologicznej wśród rolników
powiatu
Przygotowanie powiatowego programu KPZMiUW, spólki
odbudowy melioracji podstawowej i
wodne/
szczegółowej
Zmniejszenie chemizacji gleb
ODR/ rolnicy,
izby rolnicze,
gminy, zarząd
powiatu
Poprawa struktury agrarnej gosporolnicy/ rząd,
darstw rolnych
zarząd powiatu,
gminy, izby
rolnicze, ODR
Prowadzenie działalności gospodarczej rolnicy/ rząd, ,
w rolnictwie zgodnie z zasadami okre- izby rolnicze,
ślonymi w Kodeksie Dobrej Praktyki
ODR, zarząd
Rolniczej
powiatu, gminy
Realizacja zadań wynikających z powia- właściciele gruntowego programu rekultywacji gruntów tów/ zarząd
zdegradowanych.
powiatu, gminy
Prowadzenie prac zalesieniowych na właściciele grungruntach o niskiej przydatności rolnitów/ zarząd
czej.
powiatu, gminy
Wsparcie działań na rzecz prawidłowe- prowadzący
go zagospodarowania obornika, gnojo- hodowlę i chów
wicy i gnojówki w fermach zwierząt
zwierz. gospod./
gospodarskich.
zarząd powiatu,
gminy, ODR, izby
rolnicze

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

P

8

I

9

I

10

P

11

Opracowanie planu i wdrożenie do
P/I realizacji przeciwerozyjnych pasów
zadrzewieniowych i zalesieniowych
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właściciele gruntów/ zarząd
powiatu, gminy
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12

I

13

P

14

15

16

17

18

I

Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu KPZMiUW spółki
odbudowy zdekapitalizowanych syste- wodne/ gminy,
zarząd powiatu,
mów melioracji wodnych szczegółowych.
rolnycy
Usprawnienie procedur przeprowadza- wojewoda/zarząd
nia ocen oddziaływania na środowisko powiatu, biegli,
przy lokalizowaniu i realizowaniu inwe- eksperci, firmy i
stycji mogących w znaczący sposób
uczelnie oferująwpłynąć na środowisko oraz wydawa- ce szkolenia
nia pozwoleń zintegrowanych
Rozbudowa międzygminnego składowi- związek komuska odpadów, budowa Centrum Zago- nalny/ zarząd
spodarowania Odpadów
powiatu, gminy,
przedsiębiorcy
prywatni

wojewoda/ zarząd powiatu,
gminy
Opracowanie planu i realizacja systemu prowadzący
zagospodarowania odpadów weteryna- lecznice, związek
ryjnych.
komunalny/
zarząd powiatu,
P/I
gminy, podmioty
gospodarcze
zajmujące się
unieszkodliwianiem
Program zagospodarowania terenów po Agencja Nierubyłych PGR
chomości RolP
nych/ gminy,
rolnicy
Likwidacja mogilnika Stanomin w gminiezarząd wojeI Dąbrowa Biskupia
wództwa/ zarząd
powiatu, gminy
Opracowywanie i realizacja programu
P/I rolno-środowiskowego

Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych

1

P

2

P

3

I

4

P

5

P

6

P

Opracowanie regionalnej dokumentacji wojewoda/ RZhydrogeologicznej określającej zasoby GW, zarząd
dyspozycyjne wód podziemnych oraz województwa,
maksymalne wydajności eksploatacyjne zarząd powiatu
gwarantujące eliminację oddziaływania
na jakość ujmowanych wód, stref zasolonych (kopalnia Góra, wysady solne)
Dążenie do ograniczania poboru wód RZGW / wojepodziemnych do celów przemysłowych. woda, zarząd
powiatu, gminy
Likwidacja nieczynnych, niesprawnych RZGW, właściujęć wód podziemnych.
ciele/ zarząd
powiatu, gminy
Prowadzenie monitoringu jakości wód WIOŚ/ IMGW,
powierzchniowych i podziemnych.
PIG
zarząd powiatu,
gminy
Usprawnienie procedur przeprowadza- wojewoda/zarząd
nia ocen oddziaływania na środowisko powiatu, biegli,
przy lokalizowaniu i realizowaniu inwe- eksperci, firmy i
stycji mogących w znaczący sposób
uczelnie oferująwpłynąć na środowisko oraz wydawa- ce szkolenia
nia pozwoleń zintegrowanych
Aktywizacja działań zmierzających do właściciele/
ustanawiania stref ochronnych ujęć wód zarząd powiatu,
podziemnych
gminy
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7

P

Wykonanie inwentaryzacji ujęć wód
RZGW / wojepodziemnych zawierającej określenie woda
ilości zasobów eksploatacyjnych ujęć,
wielkości poborów wód wg wydanych
pozwoleń wodnoprawnych, aktualną
ilość poborów wód z poszczególnych
ujęć oraz dane dotyczące stref ochronnych dla potrzeb opracowania bilansu
wodno – gospodarczego.

30.06.2007 r.
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Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności (w tym odpadowości)
i energochłonności gospodarki
1

2

3

4

Wymiana, źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia, o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko
Podejmowanie działań celem wykorzyP/I stania, do celów bytowych i gospodarczych, alternatywnych źródeł energii.
Reelektryfikacja obszarów wiejskich
I
I

I

właściciele/
zarząd powiatu,
gminy

właściciele/
zarząd powiatu,
gminy
zakłady energetyczne/ gminy,
zarząd powiatu
Modernizacja i rozbudowa sieci elektro- zakłady energeenergetycznych
tyczne/ gminy,
zarząd powiatu

Wykorzystanie energii odnawialnej

1

P

ODR/ zarząd
Propagowanie na terenach wiejskich
źródeł energii cieplnej wykorzystujących powiatu, gminy
biomasę - słomę i biogaz otrzymywany z
fermentacji metanowej odchodów zwierzęcych.

Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzi ą
wojewoda/ RZGW, zarząd
powiatu, gminy
Współudział w prowadzeniu monitoringuWIOŚ/ zarząd
jakości wód powierzchniowych
powiatu, gminy
Współudział w stworzeniu systemu
ochrony przeciwpowodziowej

1

P

2

P

3

P

Określenie granic obszarów bezpośred- RZGW/ zarząd
niego zagrożenia powodzią oraz zasad powiatu, gminy
ich użytkowania

4

P

Przygotowanie powiatowego programu KPZMiUW, spółki
odbudowy melioracji podstawowej i
wodne/
szczegółowej

5

6

7

8

200

Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu KPZMiUW, spółki
odbudowy zdekapitalizowanych syste- wodne/ właściI mów melioracji wodnych szczegółowych ciele nieruchomości, gminy,
zarząd powiatu
Opracowanie programu i podjęcie jego WZMiUW, zarealizacji w zakresie odbudowy oraz
rządy dróg/
modernizacji cieków i urządzeń melio- zarząd powiatu,
P/I
racji wodnych podstawowych celem
gminy
uzyskania projektowanych parametrów
hydrologicznych.
Regulacja i odbudowa rzek i kanałów w RZGW,
KPZMiUW
I zlewni Noteci (Kanał Smyrnia Duża i
Mała, Kanał Bachorza Duża i Mała)

P

Budowa systemu wymiany informacji,
komunikacji i łączności w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej

wojewoda/ RZGW, IMGW,
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
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Modernizacja obiektów i urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej
9

I

10

P

11

P/I

Kontrola istniejących urządzeń sieci
deszczowej
Właściwe zagospodarowanie terenów
przyległych do wód stojących i płynących

RZGW,
KPZMiUW /
zarząd województwa, zarząd
powiatu, gminy
zarządcy dróg,
RZGW/ zarząd
powiatu, gminy
właściciele nieruchomości/ RZGW, WZMiUW,
gminy, zarząd
powiatu

Jakość wód

1

P

2

I

3

P

4

I

5

I

6

P

7

P

Opracowanie programów na rzecz
ograniczenia do 2006 roku ładunków
zanieczyszczeń odprowadzanych do
wód lub do ziemi ze ściekami przemysłowymi o 30% oraz wdrożenie ich do
realizacji

przedsiębiorcy/
gminy, zarząd
powiatu

Budowa urządzeń oczyszczających
ścieki przemysłowe wprowadzane do
wód, do ziemi lub do instalacji zbiorowego odprowadzania ścieków
Opracowanie programu likwidacji nieczynnych, niesprawnych ujęć wód
podziemnych
Budowa, rozbudowa i modernizacja, w
terminie do końca 2007 roku, urządzeń
służących do oczyszczania ścieków
przemysłowych celem eliminacji i ograniczenia ilości odprowadzanych ładunków substancji niebezpiecznych

przedsiębiorcy/
gminy, zarząd
powiatu
RZGW / zarząd
powiatu
przedsiębiorcy/
gminy, zarząd
powiatu, WIOŚ

Budowa instalacji odprowadzania do
zarządcy dróg/
kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych
spływających z dróg wojewódzkich i
krajowych
Stworzenie oraz weryfikacja bazy da- RZGW/ IMGW,
nych i systemu wymiany informacji z
WIOŚ, zarząd
zakresu gospodarki wodnej na obszarzepowiatu, gminy
województwa i powiatu
Usprawnienie procedur przeprowadza- wojewoda/zarząd
nia ocen oddziaływania na środowisko powiatu, biegli,
przy lokalizowaniu i realizowaniu inwe- eksperci, firmy i
stycji mogących w znaczący sposób
uczelnie oferująwpłynąć na środowisko oraz wydawa- ce szkolenia
nia pozwoleń zintegrowanych

Jakość powietrza i zmiany klimatu
1

2

3

4

P

Optymalizacja funkcjonowania transpor- przewoźnicy/
tu publicznego, rozwój innych rodzajów zarząd powiatu,
transportu pod kątem ochrony powietrza gminy, WIOŚ

Modernizacja technologii stosowanych
w przemyśle pod kątem ochrony powietrza
Identyfikacja i sporządzenie wykazu
terenów z przekroczeniami dopuszczalP
nych stężeń substancji i obszarów
ograniczonego użytkowania
Opracowanie i wdrożenie programów
naprawczych ochrony powietrza dla
P/I
terenów z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń substancji
I

przedsiębiorcy/zarząd powiatu, gminy, WIOŚ
wojewoda/
WIOŚ, zarząd
powiatu
wojewoda/
WIOŚ, przedsiębiorcy, zarząd
powiatu
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5

6

7

8

9

Wzmocnienie działań na rzecz prawi- wojewoda/zarząd
dłowości i sprawności prowadzenia
powiatu, biegli,
procedur oceny oddziaływania na śro- eksperci, firmy i
dowisko przy lokalizowaniu i realizowa- uczelnie oferująP niu przedsięwzięć mogących w znaczą- ce szkolenia
cy sposób wpłynąć na środowisko (stan
powietrza) oraz wydawania pozwoleń
emisyjnych, w tym pozwoleń zintegrowanych
Opracowanie i wdrożenie programów zarządcy nieruograniczenia emisji substancji i energii chomości/ zarząd
powiatu, gminy
do powietrza przez termoizolację buP/I
dynków użyteczności publicznej i
mieszkalnych i modernizację systemów
ogrzewania (biomasa)
Ograniczenie emisji substancji do po- zarządzający
wietrza przez inwestycje dotyczące
infrastrukturą /
budowy i modernizacji infrastruktury
wojewoda, zaI drogowej i kolejowej ( budowa obwodnic rząd wojewódzmiast w ciągach najważniejszych dróg, twa, zarząd
poprawa nawierzchni dróg, moderniza- powiatu, gminy
cja linii kolejowych)
Ograniczenie emisji substancji do po- zarząd wojewietrza poprzez modernizację systewództwa/ zarząd
mów transportu, w tym w szczególności powiatu, gminy
poprzez tworzenie warunków do rozwoju komunikacji zbiorowej, szerszego
P/I wykorzystania transportu kolejowego i
wodnego oraz budowy ścieżek rowerowych przy ciągach komunikacyjnych,
optymalizację prędkości ruchu na obszarach zabudowanych

I

10

I

11

I

Budowa gazociągów przesyłowych i
sieci gazowych w gminach

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego
poza granice miast:
- budowa obwodnic

Budowa sieci najwyższych napięć
relacji Poznań – Bydgoszcz (400KV)

PGNiG/ zarząd
województwa,
zarząd powiatu,
gminy
GDDKiA/ wojewódzki zarząd
dróg, powiatowy
zarząd dróg,
gminy
PSE Zachód/
zarząd powiatu,
gminy

Stres miejski – oddziaływanie hałasu

1

2

3

202

Optymalizacja transportu publicznego i
rozwój innych rodzajów transportu (nie
samochodowych) oraz budowa i moP/I dernizacja sieci drogowej z towarzyszącą infrastrukturą w warunkach pełnej
ochrony obszarów cennych przyrodniczo
Identyfikacja i sporządzenie wykazu
terenów wokół dróg i linii kolejowych z
przekroczeniami dopuszczalnych poP ziomów hałasu w środowisku, terenów
zagrożonych hałasem i obszarów ograniczonego użytkowania

P

zarząd województwa, gminy/
zarząd powiatu,
przewoźnicy

wojewoda/
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

Wzmocnienie działalności kontrolnej w WIOŚ/ zarząd
zakresie oddziaływania akustycznego powiatu, gminy
podmiotów korzystających ze środowiska

5

6

7

8

I

Ograniczenie emisji hałasu poprzez
inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej (głównie: budowa obwodnic, modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni
ochronnej wzdłuż dróg, modernizacja
linii kolejowych)

wojewoda, zarządzający drogami i liniami
kolejowymi/
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

wojewoda, zarządzający drogami i liniami
kolejowymi/
WIOŚ, zarząd
powiatu, gminy

zarządzający
drogami i kolejami / wojewoda,
starosta, gminy

zarządzający
drogami i kolejami / wojewoda,
starosta, gminy

Ograniczenie emisji hałasu poprzez
zarząd wojemodernizację systemów transportu, w wództwa, gminy/
tym w szczególności poprzez tworzenie zarząd powiatu,
warunków do rozwoju komunikacji
zarządzający
zbiorowej, szerszego wykorzystania
drogami, przeP/I transportu kolejowego oraz budowy
woźnicy
ścieżek rowerowych przy ciągach komunikacyjnych, optymalizację prędkości
ruchu na obszarach zabudowanych
Prowadzenie badań kontrolnych pozio- GDDKiA, wojemu hałasu komunikacyjnego przy dro- wódzki zarząd
gach, krajowych i wojewódzkich
dróg/zarząd
powiatu, gminy

9

P

10

Podejmowanie przedsięwzięć organiza- przedsiębiorcy/
cyjnych i technicznych na rzecz ograni- WIOŚ, zarząd
P/I czenia emisji hałasu przemysłowego. powiatu, gminy

11

30.06.2009

4

Opracowanie map akustycznych i programów naprawczych w zakresie
ochrony przed hałasem dla obszarów
położonych wzdłuż dróg i linii kolejowych, zaliczonych do obiektów, których
P
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na znacznych
obszarach, w kolejności od obiektów o
największym negatywnym oddziaływaniu
Opracowanie map akustycznych i
uchwalenie programów naprawczych w
zakresie ochrony przed hałasem dla
obszarów położonych wzdłuż dróg i linii
kolejowych niestanowiących dróg i linii
kolejowych wymienionych w p.poprz.,
P
gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku A
powyżej 55 dB w porze nocnej lub
zagrożenie hałasem, w kolejności od
obiektów o największym negatywnym
oddziaływaniu
Opracowanie i wdrożenie programu
realizacji zabezpieczeń akustycznych
wynikających z programów naprawP/I czych określonych rozporządzeniami
wojewody i uchwalonych przez radę
powiatu

30.06.2007
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Wyprowadzenie ruchu tranzytowego
poza granice miast:
- budowa obwodnic dla Inowrocławia
P/I (droga 25), Gniewkowa (droga 15),
Złotnik Kujawskich (droga 25), Pakości
w ciągu drogi Inowrocław - Żnin

GDDKiA/ wojewódzki zarząd
dróg, powiatowy
zarząd dróg,
gminy
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12

P

Usprawnienie procedur przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko
przy lokalizowaniu i realizowaniu inwestycji mogących w znaczący sposób
wpłynąć na środowisko oraz wydawania pozwoleń zintegrowanych

wojewoda/zarząd
powiatu, biegli,
eksperci, firmy i
uczelnie oferujące szkolenia

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
1

P

Współpraca ze służbami kontrolnoWIOŚ/ WSSE,
pomiarowymi obiektów emitujących pola zarząd powiatu,
elektromagnetyczne.
gminy

Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe

1

2

P

P

Weryfikacja systemu wymiany informa- Wojewoda
cji, komunikacji i łączności w zakresie KPZMiUW /
ochrony przeciwpowodziowej
zarząd powiatu,
IMGW, RZGW
Sporządzenie zewnętrznych planów
operacyjno-ratowniczych zakładów o
dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii

komendant
wojewódzki
straży pożarnej/
zarząd powiatu,
gminy

P

Kontrola przestrzegania europejskiej
komendant
umowy „ADR” o przewozie substancji i wojewódzki
materiałów niebezpiecznych
straży pożarnej/
zarząd powiatu,
gminy, Inspekcja
Transportu Drogowego

4

P

Współudział w tworzeniu systemów
wymiany informacji i łączności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Opracowanie planu operacyjnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego z
uwzględnieniem ochrony środowiska
dla terenów zagrożonych powodzią

5

Ograniczanie i eliminacja z procesów przedsiębiorcy/
produkcyjnych substancji chemicznie i wojewoda, zaP/I biologicznie niebezpiecznych
rząd powiatu,
gminy

3

6

7

8

9

204

P

P

P

P

Sporządzenie raportów o bezpieczeństwie przez prowadzących zakłady o
zwiększonym lub o dużym ryzyku oraz
opracowanie wewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego

Wojewoda,
KPZMiUW /
zarząd powiatu,
IMGW, RZGW,
gminy

przedsiębiorcy,
komendant
wojewódzki
straży pożarnej/
zarząd powiatu,
gminy

Respektowanie zasad obowiązujących rolnicy
przy chemicznej ochronie roślin. Terminowe dokonywanie przeglądów opryskiwaczy
Bieżąca aktualizacja tras optymalnych zarządcy dróg/
przewozu substancji niebezpiecznych inspekcja transportu drogowego,
zarząd powiatu,
gminy
Sporządzanie analiz stanu, wybranych
komponentów środowiska z dokonaniem oceny zakresu występujących
zagrożeń oraz opracowanie niezbędnych programów naprawczych

WIOŚ/ zarząd
powiatu, gminy,
IMGW, PIG,
przedsiębiorstwa
komunalne
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10

I

11

I

Regulacja i odbudowa rzek i kanałów w RZGW,
zlewni Noteci (Kanał Smyrnia Duża i
KPZMiUW/
Mała, Kanał Bachorza Duża i Mała)
zarząd województwa, zarząd
powiatu, gminy
Realizacja obiektów małej retencji wód, KPZMiUW/ spółki
w szczególności w zlewniach Noteci
wodne, gminy,
zarząd powiatu

Edukacja ekologiczna mieszkańców
Dostosowanie programów nauczania
do potrzeb agrobiznesu

1

P

2

P

Aktywne oddziaływanie na konsumenta
produktu ekologicznego

3

P

Popularyzacja wśród rolników zasad
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

4

P

5

P

6

P

7

P

8

P

9

P

10

P

11

P

12

P

Rozpowszechnianie i popularyzacja
podejmowanych przez samorządy i
wdrażanych inicjatyw proekologicznych
Inspirowanie i popularyzacja proekologicznych zachowań przy prowadzeniu
działalności gospodarczej,
Współudział w ogólnokrajowych, regionalnych i powiatowych masowych
przedsięwzięciach popularyzujących
zasady ekologicznych zachowań

kuratorium/
szkoły, zarząd
powiatu, izba
rolnicza
ODR/ izby rolnicze, zarząd
powiatu, gminy
ODR/ zarząd
powiatu, gminy,
prasa lokalna
prasa lokalna/
zarząd powiatu,
gminy
organizacje
gospodarcze/
zarząd powiatu,
gminy
prasa lokalna/
zarząd powiatu,
gminy

Prowadzenie masowych, edukacyjnych placówki oświaakcji proekologicznych dla dzieci i
towe/ instytucje
młodzieży szkolnej:
kultury, zarząd
powiatowe konkursy tematyczne,
powiatu, gminy
współudział w organizacji akcji regionalnych i ogólnopolskich,
popularyzacja proekologicznych działań
realizowanych przez struktury UE.
Wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw ODR, nadleśnicpodejmowanych na rzecz zwiększenia twa/ zarząd
lesistości terytorium powiatu na grun- powiatu, gminy
tach o niskiej przydatności rolniczej,
tworzenia zadrzewień śródpolnych.
Upowszechnianie zasad prawidłowego ODR/ zarząd
stosowania i składowania płynnych
powiatu, gminy
odchodów zwierzęcych oraz odcieków z
pryzm kiszonkowych
Wdrażanie programów edukacji miesz- organizacje
kańców w zakresie m.in. oszczędzania pozarządowe,
wody, szkodliwości niewłaściwej gospo- prasa lokalna/
darki ściekami dla stanu wód i gleby,
zarząd powiatu,
prawidłowego wykorzystanie ścieków gminy
gospodarczych
Popularyzacja, inicjowanie i podejmo- ODR/prasa
wanie działań na rzecz rozwoju rolnic- lokalna, zarząd
twa ekologicznego
powiatu, gminy
Opracowanie programu szkoleń podno- ODR/ izba rolniszących kwalifikacje rolnika i promują- cza, zarząd
cego nowe uprawy roślin dochodowych. powiatu, gminy
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13

P

14

P

15

P

Działania promocyjno-edukacyjne na
rzecz wykorzystania w budownictwie
materiałów energooszczędnych

zarząd województwa, producenci materiałów
budowlanych/
zarząd powiatu,
gminy

Edukacja w zakresie OZE.

ODR/ izba rolnicza, zarząd
powiatu, gminy
zarząd powiatu/
Edukacja społeczeństwa w zakresie
właściwych zachowań w sytuacji wystą- służby i straże
pienia zagrożenia
powiatowe,
gminy

Szacunkowe nakłady

Potencjalne źródła finansowania

Ocena ważności w
hierarchii zadań

2

Cel przedsięwzięcia

1

13

14

15

16

Termin realizacji

Opis przedsięwzięcia

Jednostka odpowiedzialna /
Jednostki współpracujące

3

4

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

L.p.
Rodzaj przedsięwzięcia

Tabela 42. Szczegółowe wytyczne dla sporządzania programów gminnych

5 6 7 8 9

1 1 1
0 1 2

Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, organizacja punktów widokowych

gminy/ organizacje
gospodarcze
organizatorów
turystyki
gminy/ zarządcy
dróg, właściciele
gruntów

1

I

2

I

Zwiększanie zasobów zieleni śródpolnej i przydrożnej

3

I

Renowacja terenów zielonych, w
szczególności zabytkowych parków

gminy/zarządcy i
właściciele nieruchomości

Podejmowanie działań w sprawie
ustanowienia małych form ochrony
przyrody (obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe)

gminy/ wojewódzki
konse rwator
przyrody

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wysokiego
udziału powierzchni biologicznie czynnych (zieleń niska, zieleń średnia i
wysoka, oczka wodne itp.)

gminy/

4

5

6

7

P

P

P

I
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Wspieranie przedsięwzięć mających na gminy/ zarząd
celu utrzymanie i powiększanie terenów zieleni komunalnej
zieleni, zadrzewień, zakrzewień i remiz
śródpolnych, między innymi w celu
ograniczenia niekorzystnych zjawisk
erozyjnych, oraz parków w tym wiejskich i miejskich
Wytyczenie, przydatnych turystom i
mieszkańcom dla dojazdu do szkół i
pracy, ścieżek rowerowych i szlaków
turystyki pieszej

gminy/ organizacje
gospodarcze
organizatorów
turystyki
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8

9

P

Określenie w planach zagospodarowa- gminy/
nia przestrzennego potrzeb i szczegółowych zasad realizacji budownictwa
letniskowego

P

Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i w planach
miejscowych potrzeb związanych z
rozwojem turystyki

10

P

11

P

12

P

gminy/ organizacje
gospodarcze
organizatorów
turystyki

Program ochrony i ekspozycji wartości gminy/ organizacje
pozarządowe,
przyrodniczych i kulturowych gmin,
waloryzacja środowiska przyrodniczego instytucje ochrony
przyrody, lokalne
środowiska naukowe
Wprowadzenie do codziennej praktyki gminy/ właściciele
zasad racjonalnego pozyskiwania
lasów i nieruchodrewna z jednoczesnym wprowadzamości
niem nasadzeń drzew i krzewów
Wykorzystanie, bez szkody dla środowiska przyrodniczego, atutów przyrodniczo - uzdrowiskowych gminy

gminy/ instytucje
uzdrowiskowe

Wspieranie rozwoju agroturystyki,

gminy/ ODR,
organizacje go13 P
spodarcze organizatorów turystyki
Zachowanie i ochrona charakterystycz- gminy/ instytucje
nej dla regionu struktury obszarów
ochrony przyrody,
14 P
cennych przyrodniczo
organizacje pozarządowe
Ochrona, utrzymanie i tworzenie braku- gminy/ instytucje
jących korytarzy ekologicznych
ochrony przyrody,
organizacje poza15 I
rządowe, właściciele nieruchomości
Określenie w planach zagospodarowa- gminy/ instytucje
nia przestrzennego obszarów wrażliochrony przyrody,
16 P
wych na antropopresję
organizacje pozarządowe
Wspieranie działań zmierzających do
gminy/ RZGW,
przywrócenia rzece Noteć jej pierwot- zarząd wojewódznego charakteru
twa, zarząd powia17 I/P
tu, organizacje
pozarządowe,
instytucje ochrony
przyrody
Wydzielenie, w planach zagospodaro- gminy/ RZGW,
wania przestrzennego, stref buforozarząd wojewódzwych oddzielających rzekę od działal- twa, zarząd powia18 P ności rolniczej
tu, organizacje
pozarządowe,
instytucje ochrony
przyrody
Ochrona i wzrost funkcji zadrzewień
gminy/ koła ło19 P śródpolnych, przydrożnych, na terewieckie, organizanach zieleni
cje ekologiczne,
Uwzględnienie w planowaniu przegminy/
strzennym potrzeby zwiększenia lesi20 P stości obszaru powiatu

21

P

Restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypalania łąk, ściernisk,
rowów itp.

gminy/

207

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

22

P

Systematyczna realizacja opracowań
ekofizjograficznych

gminy/

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

1

P

2

P

3

I

4

P

5

P

Wydawanie zezwoleń wyłącznie na
uzasadnione wycinki drzew oraz
konsekwentne stosowanie sankcji
karnych w przypadku ujawnienia
samowoli przy wycięciu drzew lub
krzewów, a także ich zniszczeniu
Opracowanie projektu zalesień,
struktury nasadzeń, składu gatunkowego, formy zmieszania,
Podniesienie wskaźnika lesistości gmin
przez stopniowe zalesianie terenów nie
przydatnych dla rolnictwa oraz zrekultywowanych po wyczerpaniu złóż
kopalin pospolitych, m. in. w rejonie wsi
Wojdal i Mielno
Przygotowanie szczegółowego wykazu
gruntów rolnych, które eliminowane
będą z produkcji rolnej i zalesiane
Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów
przeznaczonych do zalesienia

gminy/

gminy/

gminy/ nadleśnictwa, właściciele
lasów, zarząd
powiatu

gminy/

gminy/

Ochrona gleb
1

P

2

P

Optymalne używanie nawozów mine- gminy/
ralnych i środków ochrony roślin
Rozważenie możliwości przejęcia, w gminy/
drodze referendum, przez gminy/związek komunalny niektórych
obowiązków mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku
Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym konieczności ochrony
gruntów wartościowych z punktu
widzenia gospodarki rolnej

3

P

4

Opracowanie planu i wdrożenie do
P/I realizacji przeciwerozyjnych pasów
zadrzewieniowych i zalesieniowych

gminy/

właściciele gruntów, gminy/

5

I

Modernizacja i odbudowa systemów spółki wodne,
melioracji szczegółowej
gminy/

6

I

Podjęcie rekultywacji obszarów
zdegradowanych i zanieczyszczonych

7

I

Remonty i odbudowa sieci melioracji KPZMiUW / gminy
podstawowych

8

I

Remonty i modernizacje systemów
odprowadzania wód opadowych z
dróg gminnych

właściciele gruntów/

gminy/

9

P/I Rozwój rolnictwa ekologicznego

10

P

Ustalenie granicy polno- leśnej

gminy/
gminy/

P

Rozwijanie segregacji i recyklingu
odpadów celem ograniczenia ilości
odpadów przeznaczonych do składowania

11
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12

P

13

P

14

P

15

I

16

P

Utworzenie Międzygminnego Związku gminy/
Komunalnego,i powołanie przez niego
Centrum Gospodarki Odpadami, wdrożenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami bazującego na
opłacie naliczanej na osobę i systemie
zniżek w opłatach za segregację „u
źródła”
Udział w rozwoju zakładów przetwarza- gminy, CGO/
jących surowce wtórne poprzez stabilizowanie poziomu dostaw
Współpraca w zakresie gospodarowa- gminy, CGO/
nia odpadami polegająca na stworzeniu
możliwości uczestniczenia w budowanym systemie wszystkim dotychczasowym podmiotom tego rynku, a więc
przewoźnikom, eksploatującym instalacje, recyklerom
Likwidacja „dzikich” składowisk odpa- gminy/
dów.
Bieżąca kontrola realizacji przez miesz gminy/
kańców obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku

Opracowanie i wdrożenie systemu
17 P/I unieszkodliwiania padłych zwierząt

gminy/powiatowy
lekarz weterynarii

18

P

Wsparcie rolników w zakresie prawidłowego zagospodarowania obornika,
gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich.

gminy/

19

P

Systematyczne rozszerzanie zasięgu
gminy/
selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

20

P

21

P

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz KPZMiUW / gminy
eliminowania ze strumienia odpadów
komunalnych, odpadów niebezpiecznych
Podjęcie działań na rzecz efektywnego gminy/
zagospodarowania odpadów problemowych (niebezpiecznych, ogumienia
pojazdów, wielkogabarytowych itp.)

Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych
1

P

2

P

3

P

Kontrola szczelności i likwidowanie
szamb, założenie ich rejestru
Aktywizacja działań zmierzających
do ustanawiania stref ochronnych
ujęć wód podziemnych
Ujęcie ustanowionych stref ochronnych ujęć wód podziemnych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

gminy/ straż gminna
właściciele ujęć/
gminy
gminy/

4

I

Budowa oczyszczalni ścieków, kana- gminy/
lizacji sanitarnych i deszczowych,
rekultywacja „starych” składowisk
odpadów.

5

P

Racjonalizacja wykorzystania kopalin w planach zagospodarowania
przestrzennego

gminy/
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6

I

Modernizacja sieci wodociągowych gminy/
celem eliminacji starych, przestarzałych i nie odpowiadających normom
sanitarnym instalacji wodociągowych co pozwoli na zmniejszenie
strat wody, a tym samym racjonalizację wykorzystania zasobów wód
podziemnych

7

I

Racjonalna gospodarka studniami
głębinowymi - likwidacja nieczynnych ujęć wody

8

P

9

P

10

P

11

P

12

I

13

P

14

P

gminy, właściciele
ujęć/

Utrzymywanie należytego stanu
gminy/
sanitarnego, porządku i czystości w
strefach ochronnych ujęć wód
podziemnych wodociągów komunalnych
Eksploatacja ujęć wód podziemnych gminy, właściciele
w sposób nie naruszający ich zaso- ujęć/
bów – ujęcie we wsi Trzaski
Opracowanie programu likwidacji nie- gminy/ właściciele
czynnych, niesprawnych ujęć wód
ujęć
podziemnych
Propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki ODR/ gminy
Rolniczej polegającej na stosowaniu
właściwych dawek nawozów sztucznych i naturalnych
Wspólna, dla potrzeb kilku gmin, budo- gminy, komunalny
wa Centrum Gospodarki Odpadami,
związek celowy/
uwzględniająca aktualne wymogi w tym
zakresie
Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych,
zweryfikowanie ich zasobów eksploatacyjnych i danych dotyczących poborów
co pozwoli na zebranie aktualnych
danych do bilansu wodno – gospodarczego województwa
Likwidacja zbiorników na ścieki bytowe
powstałych w nie eksploatowanych
studniach kopanych

gminy, właściciele
ujęć/

gminy, właściciele
studni/

Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności (w tym odpadowości)
i energochłonności gospodarki
P

Opracowanie i wdrażanie programu
ograniczania poboru wody na cele
przemysłowe

gminy/

1

2

P

Opracowanie planu wykorzystania
różnych technologii w zakresie
“termomodernizacji” budynków

gminy/ lokalne
media

P

Opracowanie założeń do koncepcji
zaopatrzenia gmin w energię (cieplną, elektryczną, gaz)

gminy/

3

4

I

Modernizacja oświetlenia ulicznego
oraz drogowego

gminy, zarządcy
dróg/

Ograniczanie nielegalnej emisji zanieczyszczeń, w tym odpadów, poprzez
działania kontrolne służb gminnych i
ścisłą współpracę ze Starostwem i
WIOŚ
Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych i kontrolnych mających na celu
ograniczenie zużycia wody

gminy/ straż gminna

Podejmowanie działań stymulujących
rozwój rynku surowców wtórnych

gminy/

5

P

6

P

7

P
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Wykorzystanie energii odnawialnej
1

P

2

P

Wspieranie inicjatyw w zakresie wyko- gminy/
rzystania energii odnawialnej (stworzenie punktu konsultacyjnego)
Opracowanie gminnej strategii wykogminy/
rzystania odnawialnych źródeł energii
(zbilansowanie potrzeb energetycznych
na cele suszarnicze z wykorzystaniem
kolektorów słonecznych, pełne zbilansowanie biomasy itp.)

Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

1

2

3

Zapobieganie i przeciwdziałanie
naruszaniu równowagi przyrodniczej
na rzekach i jeziorach oraz przywracanie im odpowiedniej klasy czystoP
ści poprzez likwidację nielegalnych
spływów ścieków oraz nawozów –
rzeka Noteć, jezioro Pakoskie, jezioro Mielno
Utrzymanie drogi wodnej Kanał
Bydgoski – jezioro Gopło – rzeka
P/I Warta jako szlak wodny o znaczeniu
lokalnym
I

gminy/ RZGW

gminy/ RZGW,
IMGW, zarząd
powiatu,

Modernizacja i odbudowa systemów gminy, spółki
melioracyjnych
wodne/

4

Działania na rzecz właściwego zagoP/I spodarowania terenów przyległych do
wód stojących i płynących

5

P

6

P

7

P

8

P

9

P

Opracowanie planu ochrony przed
powodzią

gminy/

gminy/ RZGW,
IMGW, zarząd
powiatu,
gminy/

Współpraca z zarządem powiatu przy
opracowaniu koncepcji programowej
małej retencji
Wyłączenie, w planach zagospodaro- gminy/
wania przestrzennego, z zabudowy
terenów zalewowych, przestrzeganie
zasad zagospodarowania tych terenów
zapisanych w prawie wodnym
Dokonanie analizy kosztów różnych
gminy/
wariantów zabezpieczenia terenów
zainwestowanych przed powodzią (np.
dodatkowe obwałowania lub likwidacja
niektórych obiektów)
Współudział w opracowaniu programu gminy/
renaturalizacji i ochrony litoralu zbiorników naturalnych i rzek

Jakość wód

1

P

2

II

3

I

Wzmożenie działań kontrolnych i
egzekucyjnych w celu eliminacji
nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych. Zaprowadzenie ewidencji
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

gminy/ straż gminna

Budowa indywidualnych systemów osoby władające
oczyszczania ścieków na terenach o nieruchomościami/
zabudowie rozproszonej, m. inn. w
gminie Rojewo
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitar- gminy/
nych z odprowadzeniem do lokalnych oczyszczalni zgodnie z koncepcją programową, m. inn. w gminie Pakość
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz
systemów oczyszczania wód opadowych spływających z dróg gminnych
Sukcesywna rozbudowa i rozdział
kanalizacji deszczowej od sanitarnej
5
I w Inowrocławiu, Rojewie, Liszkowie,
Ściborzu i nnych miejscowościach
powiatu
Wymiana zużytej sieci wodociągo6
I wo-kanalizacyjnej (w szczególności
azbestowo-cementowej)
Sukcesywna modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz
7
I
wodociągów w Jaszczółtowie, Jurancicach i innych miejscowościach
Objęcie ochroną obszarów źródli8 P
skowych cieków
Rozszerzenie współpracy międzygminnej w zakresie wspólnego rozwiązywa9 P
nia problemów gospodarki wodnościekowej
Budowa odwiertów awaryjnych celem
10 I zabezpieczenia mieszkańcom ciągłości
dostaw wody
Pozyskanie gruntów pod budowę no11 P/I wych obiektów infrastruktury komunalnej
Pełna inwentaryzacja sieci wodociągo12 P
wych i kanalizacyjnych
Wyprzedzające podejmowanie prac
projektowych w sferze gospodarki
13 P wodno-ściekowej, tak by możliwe było
poszukiwanie wsparcia finansowego z
funduszy unijnych
Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez wzmożone działania
14 P
kontrolne podejmowane wspólnie ze
służbami Starostwa i WIOŚ
Wspieranie budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i rekulty15 P/I wacji zamkniętych i “dzikich” składowisk odpadów.
4

gminy/

II

16

P

17

P

18

I

19

I

20

P

21

I

22

I

23

I
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Opracowanie programów na rzecz
ograniczenia do 2006 r. ładunków
zanieczyszczeń odprowadzanych do
wód lub do ziemi ze ściekami komunalnymi o 50% i ze ściekami przemysłowymi o 30% oraz wdrożenie ich do
realizacji
Opracowanie i wdrożenie systemu
informowania społeczeństwa o jakości
wody przeznaczonej do spożycia

gminy/

gminy/

gminy/
gminy, przedsiębiorstwa komunalne/
gminy, przedsiębiorstwa komunalne/
gminy/

gminy/
gminy/

gminy/

zarząd powiatu/

gminy/ przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorcy

gminy/

Hermetyzacja stacji zlewnych ścieków
komunalnych

gminy/

Rozbudowa sieci wodociągowych
zgodnie z koncepcją programową
Wyznaczenie stref ochronnych oraz
zasobów ujęć wód
Zgodna z opracowaniami programowymi budowa oczyszczalni ścieków
Rekultywacja “ starych” składowisk
odpadów.
Opomiarowanie instalacji odbiorców
wody, którzy jeszcze nie posiadają
liczników

gminy/
gminy/
gminy/
gminy/
gminy/
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24

P

25

P

Prowadzenie monitoringu lokalnego
gminy/ WIOŚ,
jako elementu uzupełniającego monito- PIG, IMGW
ring państwowy, w tym szczególnie
monitoringu składowisk
Wprowadzenie do likwidacji gołoledzi
gminy/
środków najmniej szkodliwych dla gleby
i wód

Jakość powietrza i zmiany klimatu
1

P

2

I

3

I

4

5

P

P

6

P/I

7

P

8

P

9

P/I

10 P/I

11

12

I

P

Ujawnianie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności
kontrolnych i wykonania pomiarów
Modernizacja kotłowni w obiektach
komunalnych (przebudowa na gaz,
ropę, biopaliwo)
Rozbudowa sieci gazowych, zmiana
systemu ogrzewania, m. inn. w gminie Pakość
Wzmocnienie działalności kontrolnej
organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji
substancji do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska
Kreowanie warunków najlepszego
stanu jakości powietrza na terenach
o walorach turystyczno – krajobrazowych poprzez akty prawa miejscowego (reglamentacja)
Opracowanie planu zmiany źródeł
ogrzewania (z węglowego na bardziej przyjazdne środowisku) i realizacja go w odniesieniu do obiektów
komunalnych
Opracowanie planu wykorzystania
różnych technologii w zakresie
“termomodernizacji” budynków
Podjęcie działań w celu wyeliminowania pojazdów zanieczyszczających powietrze wydzielanymi spalinami
Likwidowanie uciążliwości zapachowych spowodowanych hodowlą
na terenach zabudowy mieszkaniowej
Wspomaganie rozwoju przemysłu
wysokiej technologii i rolnospożywczego poprzez przygotowanie
terenów pod inwestycje, ich wspólną
promocję i ulgi podatkowe
Modernizacja dróg gminnych i osiedlowych:
• Orłowo-Czyste
• Lipie-Modliborzyce
• Racice-Lachmirowice
• Baranowo-Racice
• Kruszwica-Racice
• Ul. Przemysłowa w Janikowie
• Most w Lechowie
• Remonty cząstkowe nawierzchni
Wprowadzenie do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
obszarów wymagających zapewnienia
wysokiej jakości powietrza

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

2,584
mln

gminy/

Wsparcie przedsięwzięć dotyczących
zarząd powiatu /
13 P/I usuwania azbestu z obiektów i instalacji właściciele nierubudowlanych.
chomości
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14

P

15

P

16

P

Wsparcie przedsięwzięć mających na
celu ograniczenie niskiej emisji (plany
miejscowe, ulgi podatkowe, reglamentacja)

gminy/

Rozwój sieci monitoringu jakości powie- gminy/
trza przez udział gmin i powiatu w
monitoringu regionalnym
Wprowadzenie stref ograniczonego
ruchu pojazdów spalinowych

Podjęcie działań na rzecz rozwoju
17 P/I systemu transportu zbiorowego

gminy/
gminy/

Stres miejski – oddziaływanie hałasu

1

P

2

P

3

I

4

P

Wprowadzenie do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zasad kształtowania
komfortu akustycznego dla obszaru
gminy
Kreowanie warunków wysokiego
komfortu akustycznego na terenach
o walorach turystyczno – krajobrazowych poprzez akty prawa miejscowego
Modernizacja dróg gminnych celem
uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg
Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez działania kontrolne we
współpracy ze Starostwem i WIOŚ
Wzmocnienie działalności kontrolnej
organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze
środowiska

5

P

6

Podjęcie działań na rzecz rozwoju
systemu transportu zbiorowego i miniP/I
malizowania poziomu hałasu spowodowanego przez pojazdy

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

1

P

Wprowadzenie do planów zagospoda- gminy/
rowania przestrzennego zasad lokalizacji instalacji emitujących fale elektromagnetyczne (między innymi w
sposób nie kolidujący z walorami krajobrazowymi oraz nie powodujący konieczności stawiania nadmiernej ilości
konstrukcji wsporczych)

Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe

1

2

P

P
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Zidentyfikowanie przedsiębiorstw
gminy/
wykorzystujących substancje niebezpieczne i wykorzystanie wniosków płynących z ich planów operacyjnych do opracowywania i aktualizacji planów zagospodarowania
przestrzennego
Uwzględnienie w procesie planowa- gminy/
nia przestrzennego i inwestycyjnego
zapisów zewnętrznych planów operacyjno - ratunkowych
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Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji
ruchu na drogach gminy

gminy/ zarządcy
dróg

3

P

4

Utrzymanie we właściwym stanie
gminy/ zarządcy
technicznym dróg, którymi przedróg
P/I mieszczają się transporty substancji
niebezpiecznych

5
6

7

Opracowanie i realizacja lokalnego gminy/
P/I systemu zagospodarowania padłych
zwierząt
Budowa chodników wzdłuż dróg
gminy/ zarządcy
I
dróg
Wspieranie działań na rzecz prawigminy/
dłowego zagospodarowania oborniP ka, gnojowicy i gnojówki w fermach
zwierząt gospodarskich

8

Wsparcie przedsięwzięć dotyczągminy/
P/I cych usuwania azbestu z obiektów i
instalacji budowlanych

P

Stworzenie systemu informowania
społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia

gminy/

9

I

Modernizacja i doposażenie w sprzęt
ratownictwa ekologicznego OSP

gminy/

10

11

P

Identyfikacja terenów potencjalnie
gminy/
zagrożonych z tytułu możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej;

Edukacja ekologiczna mieszkańców
1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

P

Powszechna, realizowana przez
różne instytucje, edukacja ekologiczna
Wdrożenie programów edukacji
mieszkańców w zakresie m. in. stosowania chemikaliów, ich oddziaływania, wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, klęski żywiołowej
Opracowanie i propagowanie racjonalnego stosowania środków chemicznych w rolnictwie prowadzącego do powstrzymania degradacji
gleb
Upowszechnienie Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej w zakresie prawidłowego stosowania i składania
płynnych odchodów zwierzęcych
oraz odcieków z pryzm kiszonkowych
Podniesienie poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności oraz
sprawnej wymiany informacji
Przekonanie mieszkańców do szeregu
nowych, podejmowanych przez samorząd, przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska
Promowanie produkcji zdrowej żywności

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/
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8

P

9

P

10

11

P

P

Współpraca gmin podczas organizacji
kampanii informacyjnych dotyczących
zagrożeń wynikających z coraz większej ilości odpadów, nieznacznego
poziomu ich recyklingu i niewłaściwego
składowania
Inspirowanie i popularyzacja przyjaznych środowisku zachowań podczas
prowadzenia działalności gospodarczej
Wdrażanie programów edukacji mieszkańców w zakresie m.in. oszczędzania
wody, szkodliwości dla stanu wód i
gleby, niewłaściwej gospodarki ściekami, prawidłowego wykorzystania ścieków powstających w gospodarstwach
rolnych i procesach produkcji
Propagowanie kolektorów słonecznych,
jako źródeł ciepła odpowiednich do
przygotowania ciepłej wody użytkowej,
pracujących w układach ambiwalentnych
ze źródłem konwencjonalnym.

gminy/

gminy/

gminy/

gminy/

Jak wynika z zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata
2002 – 2004, w roku przyszłym czyli 2004 na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska samorząd przeznaczy około 3,3 mln zł, co stanowi 20% zaplanowanych nakładów inwestycyjnych. Można stąd wnioskować, że skoro w okresie najbliższych czterech lat Zarząd Powiatu prawdopodobnie
będzie mógł przeznaczyć na inwestycje kwoty rzędu 2,6 mln zł powiększone o fundusze PFOŚiGW
średnio w kwocie 1 mln rocznie, to na zadania związane z ochroną środowiska może przypaść z tej
kwoty około 1,3 mln zł. Mając na względzie ogrom zadań, nie tylko własnych do realizacji, wydaje się rzeczą uzasadnioną skupienie całego wysiłku samorządu powiatowego na realizacji
opisanych w tabelach ustawowych pozainwestycyjnych zadań własnych, oraz podjęcie wysiłku przygotowawczego do realizacji zadań, które, mając na względzie zapisy niniejszego
dokumentu, trafią na listę zadań WPI do wykonania w latach następnych.
Aby udokumentować jak wiele zadań czekało i czeka administrację, a tym samym, jak ważna jest potrzeba jej wzmocnienia, przytaczamy harmonogram wdrażania przez gminy, powiaty i
województwa obowiązków nałożonych Ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz pozostałymi ustawami i rozporządzeniami regulującymi problematykę ochrony środowiska
1. Zanieczyszczenia ziemi, które miały miejsce przed 01.09.1980 nie muszą być w pełni
rekultywowane. Wyeliminować trzeba jednak zagrożenia dla ludzi i możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
2. Od połowy 1997 gminy mają obowiązek planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe.
3. Dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których opracowaniu
obwieszczono po 01.01.2001 należy wcześniej wykonać opracowanie ekofizjograficzne
tj. dokumentację charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym planem i ich wzajemne powiązania.
4. Od 01.10.2001 komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w drodze decyzji
zobowiązuje prowadzących zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku do dostarczenia informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznych i wewnętrznych planów operacyjnoratowniczych
5. Od listopada 2001 gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, termin ten dotyczy też możliwości dostosowania do zmienionych przepisów regulaminów utrzymania czystości i porządku w
gminach
6. Jeśli 01.01.2002 nie ustały przyczyny kar naliczonych wcześniej, stały się one karami
biegnącymi w rozumieniu Prawa ochrony środowiska.
7. Do 31.03.2002 wojewodowie mieli obowiązek dokonania klasyfikacji stref pod kątem poziomu substancji w powietrzu
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8. Do 31.03.2002 prowadzący zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku mieli obowiązek
zgłoszenia go właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej, zaś do 30.09.2002
przedstawienia mu programu zapobiegania awariom
9. Do 31.03 każdego roku, począwszy od roku 2002 starosta przekazuje marszałkowi województwa łączne zestawienie rejestrów, w których figurują dane uzyskane od posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
10. Od 31.03.2002 do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy posiadacz
odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać
marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych
11. 30.06.2002 minął termin przedłożenia wojewodzie, przez zarządzającego spalarnią, jej
przeglądu ekologicznego
12. 30.06.2002 minął termin przedłożenia starostom przez zarządzających składowiskami
odpadów, ich przeglądów ekologicznych
13. 30.06.2002 minął termin uzyskania zezwoleń przez podmioty prowadzące dotąd bez takowego działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów
innych niż niebezpieczne z wyjątkiem komunalnych
14. W styczniu 2002 zaczęła obowiązywać Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W związku z tym:
• w lipcu 2002 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne były obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia,
• w styczniu 2003 wójt był obowiązany do wydania decyzji w sprawie zezwolenia,
• w październiku 2002 rada gminy była obowiązana do uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków.
• w styczniu 2003 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było obowiązane zainstalować u odbiorców usług brakujące wodomierze główne,
• w styczniu 2004 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane jest do
zawarcia umów z dotychczasowymi odbiorcami usług umów.
15. Z końcem września 2002 minął termin uchwalenia przez rady gmin regulaminów dostarczania wody i odbioru ścieków
16. W listopadzie 2002 r zaczęło obowiązywać Rozp. Rady Min. z 24.09.2002 w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, stąd od tego momentu przestały obowiązywać przepisy dotyczące określenia inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska
i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska wydane na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.
17. Pod koniec 2002 – zaczęły obowiązywać nowe przepisy wykonawcze określające wymagania, jakim powinny odpowiadać wody morskie i śródlądowe będące środowiskiem
życia ryb, skorupiaków i mięczaków (Ustawa Prawo wodne)
18. 31.12.2002 minął termin uzyskania przez zarządzającego składowiskiem odpadów decyzji zatwierdzającej instrukcję jego eksploatacji
19. Do 31.12.2002 zarządzający składowiskiem, posiadający decyzję o pozwoleniu na budowę lecz nie posiadający zatwierdzonej instrukcji eksploatacji, nie ponosi opłat podwyższonych określonych w art.293 ust.1 Prawa ochrony środowiska
20. Do 31.12.2002 prowadzący zakłady o dużym ryzyku obowiązani byli do przedstawienia
komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej raportu o bezpieczeństwie
oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i informacji potrzebnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
21. Do 31.12.2002 urządzenia zawierające PCB miały być zinwentaryzowane i oznakowane
(2002.96.860)
22. Z końcem roku 2002 minął termin wydania przez wójta zezwoleń przedsiębiorstwom na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków
23. W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne obowiązane jest zainstalować u odbiorców brakujące wodomierze oraz
zawrzeć z odbiorcami umowy
24. Rada gminy – bez określenia terminu - zobowiązana jest uchwalić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
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25. Do czasu wygaśnięcia decyzji o ustanowieniu stref ochronnych wydanych na podstawie
Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, stosuje się do nich przepisy dotyczące
obszarów ograniczonego użytkowania z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
26. Od 01.01.2003 obowiązuje rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania ścieków
do wód lub do ziemi
27. Od 01.01.2003 obowiązuje Rozporządzenie w sprawie sposobu udostępniania informacji
o środowisku
28. Do 31.01.2003 po raz pierwszy prowadzący zakład o dużym ryzyku zobowiązany był do
dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu PSP oraz wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska danych o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu
29. Począwszy od roku 2003 do dnia 15.02 gminy mają obowiązek składać marszałkowi i
WFOŚiGW, sprawozdania za rok miniony dotyczące rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę i oddanych do odzysku i recyklingu
30. Począwszy od roku 2003 do dnia 31 marca wójt zobowiązany jest przedłożyć wojewodzie informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (2002.175.1439)
31. Plany gospodarki odpadami muszą być zaopiniowane przez Radę gospodarki wodnej
regionu
32. Ustanowione na podstawie Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, parki stają się
parkami gminnymi w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody
33. 30.06.2003 – tracą moc obowiązującą przepisy wykonawcze wydane na podstawie
Ustawy z 31.01.1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz Ustawy z 09.11.2000 o
dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
34. 30.06.2003 – tracą moc dotychczasowe przepisy regulujące warunki ustanawiania stref
ochronnych ujęć wody oraz odprowadzania ścieków przemysłowych (Ustawa Prawo
wodne)
35. Do 30.06.2003 obowiązywały dotychczasowe przepisy odnośnie używania środków
chemicznych na ulicach, placach oraz drogach publicznych, opłat i kar za usuwanie
drzew i krzewów (Ustawa o ochronie przyrody)
36. Do 30.06.2003 obowiązywały dotychczasowe przepisy regulujące warunki bezpiecznego
usuwania wyrobów zawierających azbest (Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest)
37. Do 30.06.2003 obowiązywały dotychczasowe przepisy określające wymagania jakie powinny spełniać ocena i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla autostrady
38. Do 30.06.2003 wojewodowie mieli obowiązek określić programy ochrony powietrza dla
stref, w których poziomy substancji przekraczają poziom dopuszczalny powiększony o
margines tolerancji
39. Do 30.06.2003 komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej sporządza dla zakładów o dużym ryzyku zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, informacje o zagrożeniach i podjętych środkach zapobiegawczych przedstawiane są wójtowi
40. Do 30.06.2003, o ile nie są sprzeczne z Ustawą o odpadach, obowiązują przepisy wydane na podstawie art.17 ust.2 Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, dotyczące
obowiązków eksploatujących kopaliny w zakresie ochrony zasobów złóż, powierzchni
ziemi, wód i rekultywacji
41. Od 01.07.2003 obowiązuje zakaz składowania opon
42. Od 01.07.2003 opublikowany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych powinien być
wykaz stref jakości powietrza uzyskany w wyniku klasyfikacji prowadzonej odrębnie dla
każdej substancji
43. Do 01.01.2004 prowadzący instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, mają
obowiązek je uzyskać; Minister Środowiska może uwzględniając warunki techniczne,
ekonomiczne i skalę działalności określić dla niektórych dziedzin terminy późniejsze lecz
nie dalsze niż 31.12.2010
44. Do 01.01.2004 muszą zostać spełnione wymagania dotyczące jakości wody w kąpieliskach
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45. Do 01.01.2004 stacje zlewne nieczystości ciekłych muszą zostać wyposażone urządzenia do pomiaru ich objętości, muszą być hermetyczne i separować zanieczyszczenia
stałe
46. Do 31.03.2004 wójt jest zobowiązany po raz pierwszy przedstawić wojewodzie informację na temat występowania na terenie gminy azbestu, PCB i innych niebezpiecznych
substancji
47. Do 30.06.2004 kierownik spalarni innej niż odpadów komunalnych lub składowiska musi
uzyskać świadectwo stwierdzające kwalifikacje
48. Do 30.06.2004 wytwórcy odpadów muszą uzyskać pozwolenie na ich wytwarzanie i decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
49. Roszczenia związane z ograniczeniami sposobu korzystania z nieruchomości z powodu
ochrony środowiska powstałe przed 01.10.2001 ulegają przedawnieniu 30.06.2004.
50. Do 30.06.2004 rady gmin uchwalą Gminne programy ochrony środowiska, do których
załącznikiem będzie Plan gospodarki odpadami
51. Do 30.06.2004 władający w dniu 01.10.2001 powierzchnią ziemi (na przykład gmina),
która wcześniej została zanieczyszczona albo przekształcona przez inny podmiot, ma
obowiązek zgłoszenia tego faktu staroście; dzięki temu uniknie obowiązku rekultywacji
52. Od 01.10.2004 opublikowany za pomocą sieci teleinformatycznych powinien być wykaz
terenów aglomeracji liczącej powyżej 250 tys. mieszkańców, na których poziom hałasu
przekracza poziom dopuszczalny oraz istnieje zagrożenie hałasem
53. Do 30.06.2005 wojewoda określi program działań naprawczych eliminujących negatywne oddziaływanie akustyczne dla dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja
może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu
54. 31.12.2005 mija termin uzyskania pozwoleń na emisję pól elektromagnetycznych
55. Do 31.12.2005 prowadzący instalacje, dla których w oparciu o dotychczas obowiązującą
Ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska, ustanowiono strefy ochronne, obowiązani
są do ograniczenia szkodliwego jej wpływu na środowisko do terenu, do którego posiadają tytuł prawny
56. Do 31.12.2005 właściciel nieruchomości położonej w strefie ochronnej może żądać wykupu lub zamiany nieruchomości
57. Uzyskanie pozwoleń emisyjnych innych niż zintegrowane, pomimo niespełniania wymagań wynikających ze standardów emisyjnych, jest możliwe pod warunkiem doprowadzenia do ich spełniania do 01.01.2006
58. Przeniesienie obowiązków odnośnie zgodnej z wymogami ochrony środowiska eksploatacji instalacji, wymaga formy aktu notarialnego; eksploatujący nie będący właścicielem
musi go wypełnić do 01.01.2006
59. Od 01.04.2006 opublikowany musi zostać wykaz terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektroakustycznych
60. Od 30.06.2006 tracą moc decyzje ustalające dopuszczalną emisję do powietrza i poziom
hałasu
61. Od 01.07.2006 obowiązuje zakaz składowania części opon
62. Do 31.12.2006 należy opracować wojewódzkie, powiatowe i gminne programy usuwania wyrobów zawierających azbest
63. Do 30.06.2008 zachowują ważność zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
64. Do 30.06.2012 starostowie mają obowiązek sporządzenia map akustycznych; do
30.06.2013 rady powiatów mają obowiązek uchwalenia programów działań naprawczych
65. Od 01.10.2009 opublikowany musi zostać wykaz terenów aglomeracji liczących powyżej
100 tys. mieszkańców a mniejszych niż 250 tys. mieszkańców, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalny oraz wykaz terenów zagrożonych hałasem;
66. Do 31.12.2009 zarządzający spalarnią ma obowiązek dostosować jej funkcjonowanie do
wymogów Ustawy o odpadach
67. Do 31.12.2009 zarządzający składowiskiem jest zobowiązany dostosować jego sposób
funkcjonowania do wymogów ustawy
68. Do 30.06.2010 dopuszcza się wykorzystywanie w użytkowanych urządzeniach i instalacjach PCB (2002.96.860)
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69. Do 31.12.2010 posiadacze odpadów zawierających PCB muszą je usunąć i unieszkodliwić
70. Do 31.12.2010 aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15.000 muszą
zostać wyposażone w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami
71. Do 31.12.2015 aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców od 2.000 do 15.000
muszą zostać wyposażone w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami.
6.10 Postulowany, docelowy stan środowiska w roku 2012
W sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody
• objęcie ochroną terenów wymagających tego z punktu widzenia tworzonej w Polsce Europejskiej Sieci obszarów Chronionych NATURA 2000
• wdrożenie do codziennej praktyki wszystkich kierunków działań i zasad postępowania
opisanych w rozdziale tej tematyki dotyczącym
W sferze ochrony lasów
• zaawansowane prace nad zalesieniem gruntów porolnych i zdegradowanych z uwzględnieniem konieczności dostosowania składu gatunkowego zalesień do naturalnej mozaikowatości siedlisk
• pełne rozwinięcie środowiskotwórczej i społecznej roli lasów
W sferze ochrony gleb
• zaawansowane prace nad realizacją programów rolno-środowiskowych i wdrażaniem
KDPR, wyznaczenie granicy polno-leśnej
• zakończenie rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i nieczynnych składowisk odpadów (także tych o nieuregulowanym stanie prawnym)
• powstanie sieci gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych
• zakończony proces odbudowy melioracji podstawowej i szczegółowej
W sferze ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych
• zaawansowany proces racjonalizacji korzystania z wód podziemnych, w tym zakończona
weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych, zakończony proces ustanawiania stref ochronnych, wyeliminowane niekonieczne wykorzystanie wód podziemnych do celów przemysłowych
• zakończony proces likwidacji nieczynnych i niesprawnych ujęć wód podziemnych
W sferze zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki
• zakończony proces modernizacji oświetlenia ulicznego
• zakończony proces modernizacji systemów grzewczych
• zakończony proces modernizacji sieci energetycznych
• zakończony proces modernizacji systemów wodociągowych pod kątem ograniczenia zużycia energii i strat wody
• zaawansowany proces zwiększania izolacyjności termicznej obiektów budowlanych
W sferze wykorzystania energii odnawialnej
• modernizacja kilku kotłowni ogrzewających obiekty komunalne pod kątem wykorzystania
biomasy
• produkcja biomasy na poziomie zaspokajającym potrzeby własne
W sferze kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią
• zakończona naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowej i
szczegółowej
• zaawansowane prace nad zwiększeniem zdolności retencyjnej zlewni rzek i jezior powiatu oraz odbudową kanałów
• wody opadowe ujęte przez systemy kanalizacyjne i poddane oczyszczeniu w 50%
• opracowane plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające zasady ochrony
przed powodzią
W sferze jakości wód
• zakończona realizacja programu budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej (rozdział
kanalizacji deszczowej i sanitarnej) oraz oczyszczalni ścieków na terenie miasta Inowrocław pożądane byłoby powstanie celowego związku gmin realizującego zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej
• zaawansowany w 80% proces modernizacji i budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminach powiatu inowrocławskiego
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•

zaawansowany proces porządkowania gospodarki ściekami pochodzącymi z wód opadowych na terenie powiatu
W sferze jakości powietrza
• podobnie jak w sferach energooszczędności i wykorzystania energii odnawialnej, zaawansowany proces termoizolacji budynków i modernizacji systemów grzewczych
• oddana do użytku obwodnica Inowrocławia
• osiągnięcie 70% wskaźnika mieszkańców miast powiatu korzystających z ogrzewania
gazem
W sferze oddziaływania hałasu
• zaawansowany proces modernizacji nawierzchni infrastruktury drogowej i budowy obwodnic
W sferze oddziaływania fal elektromagnetycznych
• wdrożenie do praktyki planistycznej opisanych w rozdziale dotyczącym tej tematyki, zasad lokalizacji obiektów emitujących fale elektromagnetyczne
W sferze zabezpieczenia przed poważnymi awariami
• sprawnie funkcjonujący system informowania społeczeństwa o awariach
• zwiększone bezpieczeństwo dla transportu towarów niebezpiecznych poprzez wybudowaną obwodnicę i większą płynność ruchu
• dostępne miejsce postoju dla uszkodzonych pojazdów, które przewoziły towary niebezpieczne
W zakresie gospodarowania odpadami
•
funkcjonujący system gospodarki odpadami z Centrum Zarządzania skupiającym
wszystkie kompetencje w tej dziedzinie i kontrolowanym przez celowy związek gmin, pozwalający na odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 45% wagi powstających
na terenie powiatu odpadów komunalnych
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PROCEDURY KONTROLI REALIZACJI PROGRAMU
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7.

Procedury kontroli realizacji Programu
Realizacja programu obejmuje okres przedakcesyjny (do roku 2004) oraz pierwsze lata
członkostwa w Unii Europejskiej. W okresie tym obowiązywać będzie Polityka ekologiczna Państwa (2002), Strategia zrównoważonego rozwoju kraju oraz Program Ochrony Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz większy wpływ na warunki realizacyjne będą też miały ustalenia
wspólnej polityki ekologicznej Unii Europejskiej określone w Piątym Programie Działań oraz w dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach. W Programie tym mocno akcentowane są instrumenty
ekonomiczne i fiskalne. Instrumenty z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu stanowią bardzo obszerną i ciągle rozbudowywaną grupę narzędzi realizacyjnych. Podczas realizacji programu
muszą być uwzględnione:
• ścisłe powiązanie z programem procesu budowy i realizacji budżetu, a zwłaszcza budowy budżetu zadaniowego,
• zarządzanie jakością jako element zarządzania sferą usług publicznych w powiecie,
• systemowe podejście do budowy marketingu powiatowego (w tym promocji).
Istotną sprawą jest również informowanie opinii społecznej o postępach w realizacji wybranych zadań programu (wszystkimi kanałami komunikacji społecznej).
System zarządzania realizacją programu jest bardzo ważnym i często niedocenianym elementem budowy powiatowej Agendy 21. Decyduje on bowiem czy w miarę upływu czasu dynamika
procesu realizacji programu będzie rosnąć czy słabnąć. Zaniechanie stworzenia tego systemu
spowoduje, że program stanie się bardzo szybko dokumentem „martwym". Zarządzanie realizacją
to przede wszystkim:
• tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji,
• monitorowanie, czyli obserwacja realizacji celów i zadań programu oraz zmian w warunkach realizacji,
aktualizacja programu.

7.1

Mierniki postępów w realizacji Programu
Realizacja zadań programu ma na celu poprawę lub utrzymanie stanu środowiska. Wymiernym efektem postępów w realizacji programu będą zmiany wartości wskaźników charakteryzujących poszczególne zagadnienia programu. Do głównych wskaźników należą:
• wskaźniki społeczno-ekonomiczne mierzone taryfami cen na usługi komunalne (woda,
ścieki, odpady) konsekwentnie zmierzające do uwzględnienia wszystkich elementów
kosztów, wyniki badań opinii społecznej dotyczące jakości życia
• wskaźniki stanu środowiska mierzone zmniejszaniem się ładunków zanieczyszczeń do
niego odprowadzanych, ilością podpisanych z mieszkańcami i firmami umów na odbiór
odpadów, ilością odpadów oddawanych do zagospodarowania przez jednego mieszkańca, ilością odpadów wysegregowanych przez mieszkańców „u źródła”, poziomem odzysku i recyklingu, wielkością obszaru poddanego ochronie, ilością obiektów poddanych
ochronie, wielkością zalesionej powierzchni, wielkością obszarów poddanych rekultywacji, wielkością obszarów, na których odbudowano i zmodernizowano systemy melioracji,
długością wyznaczonej granicy polno-leśnej, ilością gospodarstw ekologicznych, ilością
w prawidłowy sposób zamkniętych otworów studziennych, ilość zmodernizowanych
punktów świetlnych, ilość mieszkańców korzystających ze zmodernizowanych systemów
grzewczych, wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez system wodociągowy, ilość zabezpieczonych termicznie mieszkań, powierzchnia dachów z wymienionymi pokryciami azbestowymi, długość i parametry zmodernizowanego obwałowania,
stopień zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni, ilość mieszkańców korzystających z
kanalizacji sanitarnej, powierzchnia, z której wody opadowe są odprowadzane do kanalizacji, powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogowej.
• wskaźniki wielkości i skuteczności ponoszonych nakładów inwestycyjnych mierzone
kosztem inwestycyjnym przeliczonym na mieszkańca, wielkością nakładów na ochronę
środowiska, wskaźnikiem zaangażowania środków budżetowych i pozabudżetowych
wskaźniki aktywności społeczności lokalnej – mierzone aktywnością organizacji pozarządowych, czyli ilością projektów, wielkością zakontraktowanych sum, itp.

7.2

Instytucje i osoby odpowiedzialne za kontrol ę
Do podmiotów zarządzających realizacją Programu należą: Rada i Zarząd Powiatu, Starostwo i koordynatorzy zadań. Proponuje się powołanie grupy społeczno-eksperckiej złożonej z osób
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reprezentujących cały przekrój aktywności powiatu np. Powiatowe Forum Zrównoważonego Rozwoju - pełniące społeczny nadzór nad realizacją Programu zgodnie z zaleceniami Agendy 21.
W skład Forum, liczącego od 25 do 30 osób wchodzą: przedstawiciele samorządu powiatu i
gmin, liderzy z gmin i powiatu, lokalni liderzy, reprezentanci przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele innych sektorów życia społeczno-gospodarczego. Między posiedzeniami Forum pracują zespoły (grupy robocze, Komisje, wyspecjalizowane podzespoły Forum, np.
Forum Gospodarcze) z udziałem członków Komisji Rady Powiatu, zajmujące się monitorowaniem
realizacji strategii w ramach poszczególnych komponentów środowiska.
Forum zwoływane jest przez Lidera Forum w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu i Starostą, co najmniej 2 razy w roku.
• RADA I ZARZĄD POWIATU - pełnią bieżący nadzór nad realizacją programu, czuwają,
aby przy tworzeniu budżetu powiatu uwzględniane były zadania priorytetowe, prowadzą
akcję informacyjną i promocyjną, uchwalają zmiany w programie.
• KOORDYNATOR WDRAŻANIA PROGRAMU - funkcja koordynacji realizacji programu
przypisana jest zarządowi powiatu, który m.in.:
1. zapewnia aby każdy z koordynatorów zadań posiadał aktualną wersję Programu oraz
roczny plan realizacji strategii,
2. - gromadzi dokumentację związaną z Programem, zbiera informacje określające postępy
w realizacji strategii
3. - opracuje Wskaźnikowego Systemu Monitorowania Programu (WSS)
4. - prowadzi monitoring realizacji Programu z wykorzystaniem WSMS.
5. - współorganizuje spotkania Forum, po każdym z zebrań Forum opracowuje raport z realizacji programu, który następnie szeroko upowszechnia, prowadzi akcję informacyjną i
promocyjną.
• KOORDYNATORZY poszczególnych zadań strategicznych - realizują przyjęte zadania
zgodnie z rocznymi planami realizacji, zdają sprawozdania podczas spotkań Powiatowego Forum Zrównoważonego Rozwoju

Lokalni
liderzy

Sektor
związkowy

Sektor organizacji
pozarządowych

Powiatowe
FORUM

Sektor środowisk Twórczych

Sektor
biznesu

Samorząd powiatu i gmin

Sektor organizacji
politycznych
Sieć gmin

Rysunek 1. Partnerstwo dla rozwoju zrównoważonego w powiecie inowrocławskim Powiatowe Forum Zrównoważonego Rozwoju
7.3

Procedury kontroli realizacji
Program Ochrony Środowiska uchwala rada powiatu, z wykonania programu organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie powiatu. Na bieżąco, w cyklu
półrocznym realizacja Programu jest monitorowana w sposób opisany wyżej.
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7.4

Procedury aktualizacji Programu
Program jest długoterminowym dokumentem strategicznym określającym cele i programy
działań na kilkanaście lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Przygotowanie projektu dokumentu i jego przyjęcie przez Radę Powiatu kończy, tylko pewien etap planowania. Ze względu na swój długookresowy charakter planowanie ekorozwoju powiatu jest procesem ciągłym wymagającym stałego śledzenia: stanu środowiska, zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych itp. i ich uwzględniania w dokumencie oraz przesuwania horyzontu planowania na kolejne lata. Program będzie poddawany przeglądowi oraz aktualizacji w cyklu
dwuletnim, choć monitorowanie postępów prac nad nim odbywać się będzie co pół roku.
Po wprowadzeniu zmian w programie starostwo jako Główny Koordynator Wdrażania Programu zobowiązane jest dostarczyć wszystkim zainteresowanym stronom (zwłaszcza koordynatorom poszczególnych zadań) informację o dokonanej aktualizacji.
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STRESZCZENIE PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA
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Streszczenie Programu Ochrony Środowiska
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska Powiatu Inowrocławskiego. Jego załącznikiem jest Plan Gospodarki Odpadami. Program ten stanowi rozwinięcie,
na poziomie lokalnym, Programu ochrony środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie Programu ochrony środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji
działań jakie stoją przed samorządem powiatowym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i
wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności
podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz, w znacznej mierze wynikającej z nich, Polityki Ekologicznej Państwa.
Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata
2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. Podejmuje więc zagadnienia
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Bardzo ważnym
i całkowicie nowym elementem Programu, związanym z koniecznością zdawania przez Starostę co
dwa lata sprawy przed radą z jego realizacji, jest zbilansowanie potrzeb z możliwościami finansowymi, a więc osadzenie go w realiach ekonomicznych.
Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na powiaty przez ustawę
z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627) w art.17 i 18, ustawę z 27.04.2001 o
odpadach (Dz. U. 2001.62.628) w art. 14 ust.6 oraz ustawę z 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy –
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
2001.100.1085) w art. 10 w zakresie terminu jego realizacji
Powiatowy Program Ochrony Środowiska musiał powstawać w ścisłej współpracy z gminami
go tworzącymi. Konieczne było, bowiem uwzględnienie zadań planowanych przez gminy, które
większość z nich będą realizowały jako własne. Z tego właśnie powodu ich akceptacja dla wspólnego Programu, miała decydujące znaczenie dla powodzenia jego realizacji.
Zwracając się o udostępnienie danych, Wykonawca miał świadomość, że pewne rejestry nie
są prowadzone, albo są niekompletne. Nieliczne braki zostały w Programie uwidocznione gdyż i taka jest jego rola. Zaproponowane zostały też środki zaradcze.
Program, będący dokumentem interdyscyplinarnym, został zrealizowany przez szesnastoosobowy zespół, w skład, którego wchodzili specjaliści z następujących dziedzin: ochrony przyrody,
leśnictwa, ochrony gleb i gospodarki odpadami, geologii i hydrogeologii, energii odnawialnej i energochłonności, gospodarki wodnej i wodno – ściekowej, ochrony powietrza i przed hałasem, ochrony
przez działaniem pól elektromagnetycznych, awarii przemysłowych i klęsk żywiołowych oraz systemów informacji o terenie, finansów, strategii i prawa.
Zapisanie w wytycznych do programów gminnych, niektórych inwestycji przez nie planowanych, otwiera drogę do podjęcia realizacji części z nich wspólnie przez kilka jednostek samorządu i
tym samym, poprzez efekt skali, stworzenie możliwości podjęcia starań o dofinansowanie z funduszy UE. Nowością, w tego rodzaju opracowaniach, jest zbilansowanie potrzeb z możliwościami ich
sfinansowania.
Powiat inowrocławski leży na granicy Kujaw i Wielkopolski, zajmuje południową część województwa kujawsko pomorskiego. Rozciąga się na powierzchni 1225 km². Większość jego terenu pokrywają żyzne obszary, które od V w. p.n.e. poddawano procesowi intensywnego osadnictwa. Powiat sąsiaduje od północy z powiatem bydgoskim i toruńskim, od wschodu graniczy z powiatem
aleksandrowskim, od południa z powiatem radziejowskim i mogileńskim, a od zachodu z powiatem
żnińskim. Powiat tworzy pięć gmin miejskich: Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, oraz cztery gminy wiejskie: Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, Rojewo, Złotniki Kujawskie. Ok.
80% powierzchni powiatu inowrocławskiego stanowią użytki rolne, zaś 10% to lasy.
W powiecie przeważają gleby brunatne, charakteryzujące się dobrymi warunkami powietrzno
– wodnymi. W większości występują tu gleby zaliczane do II-IIIa klasy bonitacji, gleby orne bardzo
dobre i gleby orne dobre. Jakość gleb w powiecie jest więc bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju
rolnictwa warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów.
Ponadto na terenie powiatu inowrocławskiego występują udokumentowane złoża soli kamiennej, kruszyw naturalnych, soli potasowej, gipsu i wapieni. Największe złoża tych kruszyw występują
w okolicach miejscowości Glinki gm. Rojewo, Ludkowo gm. Pakość, Suchatówka gm. Gniewkowo,
Wojdal gm. Pakość, a mniejsze we wszystkich gminach z wyjątkiem Złotnik Kujawskich i Janikowa.

8.
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W formie rozpoznanych złóż znajdują się pokłady żwirów i piasków. Udokumentowane jest także
złoże torfu leczniczego – złoże Wojdal V gm. Pakość.
Ponad 70 % ludności powiatu to mieszkańcy pięciu miast: Inowrocławia, Gniewkowa, Janikowa, Kruszwicy i Pakości. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 139 osób/ km2, natomiast w obrębie samego powiatu występuje ogromne zróżnicowanie pomiędzy miastami a pozostałymi jednostkami. Ogółem obszar ten zamieszkuje ok. 170 tysięcy osób.
Generalnie powiat pod względem gospodarczym charakteryzuje się strukturą rolno – przemysłową z dominującym ciążeniem na rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze ponad innymi gałęziami gospodarki.
W powiecie zarejestrowanych jest ponad 8000 różnej wielkości podmiotów gospodarczych
dominują zakłady przemysłu rolno-spożywczego i chemiczne. Na terenie powiatu inowrocławskiego
jest zlokalizowanych kilkanaście dużych zakładów przemysłowych i przetwórczych pracujących
głównie w oparciu o lokalny surowiec.
Do największych należą: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy” S.A, „Janikosoda” S.A, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A, Huta Szkła Gospodarczego „Irena” S.A, Fabryka
Maszyn Rolniczych „Inofama” S.A, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A, Cukrownia „Kruszwica”,
Cukrownia „Janikowo”, Fabryka Cukru „Tuczno”, Zakłady Przetwórstwa Cykorii „Cykoria” S.A, „Bonduelle”, Zakład Poligraficzno Wydawniczy „Pozkal”.
Informacje dotyczące zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie powiatu inowrocławskiego są fragmentaryczne. Wynika to z braku dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej według jednolitej metodyki na obszarze wszystkich gmin powiatu. Istniejące inwentaryzacje
przeprowadzone w gminach są niepełne i dlatego wymagają aktualizacji oraz pogłębienia. Brak jest
także opracowań ekofizjograficznych dla gmin powiatu oraz wykonanej na terenie powiatu inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.
Na terenie gminy Inowrocław znajduje się niewielki fragment wielkoprzestrzennego systemu
obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.
Obszar północnej części gminy Gniewkowo stanowi fragment międzynarodowego korytarza
ekologicznego doliny Wisły (wg projektu ECONET), odgrywającego niezwykle ważną rolę w systemie ochrony przyrody.
W mieście Inowrocław znajduje się 28 pomników przyrody; w przeważającej większości są to
elementy przyrody ożywionej (drzewa) i tylko jeden jest elementem przyrody nieożywionej (głaz narzutowy)
Użytki ekologiczne, tworzone głównie z inicjatywy gmin i nadleśnictw są obok pomników przyrody szczególnie liczną formą ochrony przyrody.
Do innych cennych zasobów (pozaprzyrodniczych) występujących na terenie miasta Inowrocławia należy Strefa Uzdrowiskowa (Uzdrowisko).Odkrycie w XIX wieku złóż soli spowodowało powstanie i rozwój na ich bazie uzdrowiska.
Na obszarze gminy Inowrocław znajdują się liczne obiekty zieleni urządzonej w postaci zabytkowych parków podworskich oraz parków wiejskich. Parki wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury. Parki poza znaczeniem historycznym pełnią też ważną funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze, są często jedynymi enklawami zieleni na bezleśnych obszarach wysoczyzny morenowej.
Ochrona parków polega na: zakazie dokonywania wszelkich zmian naruszających układ przestrzenny parku, zakazie wznoszenia na terenie parku budowli i wykonywania robót szkodliwych dla parku,
niezbędnej pielęgnacji roślinności i urządzeń parkowych. Niestety parki w większości są zaniedbane, niekiedy wręcz zdewastowane, mają nieczytelny układ przestrzenny, nie funkcjonujący układ
wodny i zaniedbany drzewostan, wymagają rewaloryzacji i fachowej pielęgnacji.
Zieleń urządzona pełni w ośrodkach miejskich bardzo ważną rolę, jako integralny element
współczesnych miast i osiedli. Zieleń miejska pełni wiele funkcji; najważniejsze to funkcje sanitarnohigieniczne, biologiczne, dekoracyjne, dydaktyczno-wychowawcze oraz gospodarcze.
Tereny zieleni w Inowrocławiu, jak w każdym mieście, są elementem zagospodarowania o
szczególnej roli i funkcji. Ta ich szczególność w przypadku Inowrocławia wynika z następujących
czynników: braku w okolicy miasta dużych terenów zalesionych, funkcji uzdrowiskowej, intensywnego uprzemysłowienia miasta, obecności dużego węzła kolejowego. Tereny zielone są też bardzo
ważne w zakresie: kształtu architektonicznego miasta, panoram widokowych, walorów krajobrazowo-estetycznych wewnątrz miasta, topoklimatu, bioklimatu i warunków higienicznych miasta.
Na terenie wszystkich gmin znajdują się jeszcze obiekty predysponowane do objęcia ochroną
jako pomniki przyrody. Należy tu wymienić m. in. aleje drzew w parkach w miejscowościach Cieślin,
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Trzaski, Orłowo, Borkowo, Strzemkowo oraz pojedyncze okazałe drzewa i grupy drzew w parkach w
Pławinie (świerk kłujący), Sławęcinku (modrzew europejski, żywotnik zachodni), Strzemkowie (dęby,
wiązy), Kruśliwcu (daglezja zielona, cis pospolity), Balinie (sosna czarna) i Kruszy Zamkowej (liczne
okazy drzew).
Pożądane jest uzupełnienie sieci obszarów chronionych na terenie powiatu poprzez powiększenie zasięgu przestrzennego obszarów chronionego krajobrazu tj. powiększenie „Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich” przez włączenie w jego granice terenów o wysokich walorach ekologicznych, w większości mało przydatnych dla rolnictwa (położonych w kierunku południowym od Balczewa, pomiędzy kanałami Bachorza, Bachorza Mała w kierunku Noteci). Ponadto pożądane wydaje się, mimo niezadowalającego stanu większości komponentów środowiska, wyznaczenie obszarów chronionego krajobrazu wzdłuż doliny rzeki Noteć wraz z rynnami jeziornymi jezior:
Szarlej i Piorkowickiego. Wprowadzenie tej formy ochrony pozwoli na prawną ochronę ponadlokalnych ciągów ekologicznych i jest w pełni zgodne ze strategicznymi celami ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze województwa.
Zgodnie z Koncepcją Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – Polska z 1995 r. Sieć ma tworzyć spójny przestrzennie system obszarów, których walory przyrodnicze mają najwyższą rangę krajową i międzynarodową. Ponadto są one wzajemnie zintegrowane funkcjonalnie i przestrzennie siecią powiązań przyrodniczych (korytarze ekologiczne). Obszar północnej części gminy Gniewkowo
stanowi fragment międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły (wg projektu ECONET),
odgrywającego niezwykle ważną rolę w systemie ochrony przyrody. Pokrywa się on w pełni, w granicach opracowania z objętym ochroną prawną Obszarem Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej.
Na terenie powiatu nie wyodrębniono obszaru zaliczonego do sieci NATURA 2000.
Na terytorium powiatu prawie cała powierzchnia uległa na przestrzeni czasu trwałym zmianom
antropopresyjnym. Wynika to z zagospodarowania obszaru głównie dla potrzeb rolniczych oraz rozwoju miejscowości. Elementy przyrody na tych terenach nie odbiegają od charakterystycznych dla
osiedli ludzkich o mniej lub bardziej rozproszonej zabudowie.
Prawie 75 % powierzchni omawianego obszaru to grunty użytkowane rolniczo. W większości
na tych terenach uprawia się rośliny użytkowe jednoroczne, jak zboża, kukurydzę, okopowe czy
przemysłowe (rzepak), rzadziej wieloletnie uprawy paszowe (koniczyna, lucerna) i w nielicznych
przypadkach owoce i warzywa. Stosowanie nawozów sztucznych oraz chemicznych środków
ochrony roślin, jak i często jednostronny sposób użytkowania gruntów w znaczącym stopniu zmieniły naturalny charakter tych obszarów.
Nieużytki i tereny inne stanowią na terytorium powiatu około 15 % powierzchni. W tej grupie
obszarów największe zmiany nastąpiły w miejscach poboru kopalin, w tym iłów dla potrzeb ceramiki
budowlanej, żwirów, pospółki itp. Pozostałe grunty, zaewidencjonowane jako nieużytki, to tereny
nieprzydatne rolniczo, ale jako obszary o niskim wpływie antropopresji stwarzają dogodne warunki
do rozwoju wielu przedstawicieli przyrody ożywionej w formach naturalnych.
Rolnicza działalność człowieka, przeznaczenie znacznych areałów powierzchni pod uprawę
roli jak i rozwój hodowli zwierząt gospodarskich spowodował ograniczenie naturalnych siedlisk świata zwierzęcego. Stały postęp technologiczny w produkcji roślinnej (nawozy sztuczne, chemiczne
środki ochrony roślin, mechanizacja, itp.), a także w produkcji zwierzęcej (chów fermowy, zmiany
żywieniowe, działania na poziomie genetycznym, itp.) przyczyniły się, że analizowane obszary w
dużym stopniu odbiegają od pierwotnych warunków środowiskowych.
Brak pełnej inwentaryzacji nie pozwala na szczegółową analizę florystyczną. Brak pełnych
badań zoologicznych uniemożliwia dokonanie ogólnej nawet charakterystyki faunistycznej. Najdokładniej poznano faunę ptaków Jeziora Gopło.
Specjalne działania związane z ochroną rzadkich gatunków na terenie powiatu nie są prowadzone. Ochronie tej sprzyjają pośrednio działania ochronne prowadzone przez nadleśnictwa oraz
ochrona prowadzona na terenie parku krajobrazowego.
Istniejące zagrożenia przyrody, np. wypalanie traw bezpośrednio wskazują na bardzo niewielki stan świadomości mieszkańców na temat potrzeb i zasad ochrony przyrody. Stan ten w niczym
nie odbiega od pozostałych terenów naszego kraju.
Problematyka ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
traktowana jest marginalnie. Ogranicza się ona na ogół do podstawowych stwierdzeń lub pobieżnej
inwentaryzacji pojedynczych tworów przyrody lub zaznaczenia na mapie planu korytarza ekologicznego lub granic formy ochrony przyrody. Brak jakiejkolwiek pogłębionej analizy w prognozach oddziaływania na środowisko, wykonywanych dla potrzeb planów. Brak jest także opracowań ekofizjo-

233

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

graficznych. Zespoły planistyczne wykonujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
z konieczności nie mogą wykorzystywać szczegółowych danych inwentaryzacyjnych z powodu ich
braku. Brak jest także najczęściej w takich zespołach przyrodników; plany wykonywane są przez
urbanistów, pomijających często pełną problematykę ochrony przyrody. Plany nie zawsze we właściwy sposób przedstawiają problematykę leśną; brak jest także wyznaczenia gruntów porolnych
przeznaczonych do zalesień.
Należy przewidywać, że niezadowalający stan ochrony przyrody, będzie się pogłębiał o ile nie
zostaną na ten cel przeznaczone znaczne środki finansowe i o ile nie uzyska on pełnej akceptacji
społecznej. Pogłębiać będą się negatywne zmiany krajobrazowe oraz następować będzie spadek
różnorodności biologicznej. Procesy te zachodzą bowiem bardzo intensywnie, a ich powstrzymanie
jest już w wielu przypadkach, np. na terenach rolniczych, niemożliwe.
Różnorodność biologiczna kraju należy do najbogatszych w Europie. Decydują o tym zarówno
dogodne warunki naturalne, jak i odmienny charakter w stosunku do pozostałych krajów europejskich, oddziaływań antropogenicznych (nierównomierne uprzemysłowienie i urbanizacja kraju, tradycyjne ekstensywne rolnictwo zachowane na znacznych obszarach oraz rozległe i trwałe historycznie lasy.
Opracowanie pt. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce uwzględnia ścisły
związek stanu przyrody ze stanem środowiska. Strategia określa występujące zagrożenia dla środowiska, ocenę stanu działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w różnych działach
gospodarki oraz założenia do dalszych działań. Uwzględnia też problemy edukacji ekologicznej, potrzeby regulacji prawnych i badań naukowych. Strategia wskazuje zarówno na istniejące obszary,
które uległy znacznym przekształceniom, jak też na zachowane obszary o dużych wartościach przyrodniczych. Wskazuje na potrzebę podejmowania dalszych działań ochronnych. Opracowano dokumentację przyrodniczą celem uznania rzek Warty i Odry za korytarze ekologiczne. Podjęto opracowanie koncepcji programowo-przestrzennego zagospodarowania doliny Wisły w środkowym i dolnym jej biegu. Praca ma uwzględniać wszystkie możliwe warianty, łącznie z ewentualnym zaniechaniem wszelkich prac regulacyjnych ze względu na ochronę przyrody. W 1991 r. opracowano Polskie
studium różnorodności biologicznej.
Kolejnym dokumentem, który odnosi się do ochrony i trwałego i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej w lasach jest przyjęta przez Radę Ministrów w 1997 roku Polityka Leśna Państwa. Powyższy dokument podkreśla potrzebę zapewnienia ochrony wszystkim lasom a
szczególnie najcenniejszym ekosystemom oraz kluczowym i rzadkim elementom biocenoz. Jednym
z priorytetów polityki leśnej jest zwiększanie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych oraz różnorodności ekosystemów w kompleksach leśnych w oparciu o naturalne procesy.
Wśród działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków.
Kształtowanie się środowiska o zupełnie nowych cechach pod wpływem działalności człowieka, prowadzi do ekspansji gatunków synantropijnych i ruderalnych, które nie tylko powiększają swą
liczebność, ale też kolonizują nowe tereny. Świadoma, bądź nieświadoma introdukcja i reintrodukcja
gatunków w niektórych przypadkach doprowadziła do pojawienia się populacji konkurencyjnych dla
lokalnej flory, czy fauny. W Polsce przyjęto, że ochrona różnorodności biologicznej jest podstawowym składnikiem polityki Państwa prowadzonej zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.
W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w Unii Europejskiej są Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory) i Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków).
Mają one na celu utrzymanie różnorodności biologicznej państw członkowskich Unii poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory na ich terytorium.
Różnorodność systemu przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego pozwala na podejmowanie kolejnych działań ukierunkowanych na wykształcenie spójności między istniejącymi terenami cennymi przyrodniczo. Szczególnie ważne są te obszary, gdzie spójność dotychczasowego
systemu jest niewystarczająca. Należą do nich doliny rzeczne, pełniące funkcję korytarzy ekologicznych dla przemieszczania się fauny i flory.
Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp. Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane miejskiej zieleni urządzonej wpłynie na poprawę ich struktury
przyrodniczej.
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin
lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych,
podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem. Niezbędne jest podjęcie działań związanych z

234

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

aktywną ochroną fauny i flory oraz opracowanie programów ochrony tych populacji, dla których niewystarczająca do podtrzymania gatunku jest ochrona siedlisk.
Pokrywanie się obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym z obszarami atrakcyjnymi turystycznie stwarza niebezpieczeństwo wzrostu ilości turystów i wzrostu negatywnego oddziaływania turystyki i rekreacji na zasoby przyrodnicze, w tym tereny chronione. Dynamiczny rozwój turystyki wymusza konieczność określenia zasad korzystania z zasobów przyrody.
Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obejmują również sektor rolnictwa.
Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nie naruszające równowagi przyrodniczej,
przede wszystkim rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez II Politykę Ekologiczną Państwa w zakresie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody.
W procesie modernizacji obszarów wiejskich zagrożone stają się naturalne elementy krajobrazu. Szansą dla tych obszarów będzie rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Jednym z
najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich są tzw. programy rolno-środowiskowe. Są one instrumentem finansowym, polegającym na wsparciu finansowym
działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony walorów krajobrazu wiejskiego, podejmowanych
przez rolników.
W Polityce Leśnej Państwa bardzo dużą wagę przypisuje się ochronie zasobów przyrodniczych lasów i zwiększeniu ich powierzchni. W województwie kujawsko-pomorskim wiele czynników
abiotycznych i antropogenicznych przyczyniło się do zakłócenia procesów fizjologicznych w rozwoju
drzew i zmniejszyło ich naturalną odporność biologiczną. Dlatego duże znaczenie będzie miało
przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych charakteryzujących się silnym przekształceniem m.in. wskutek nasadzania sosny, zabiegów melioracyjnych, jak również wzbogacenie
istniejącego drzewostanu.
Tereny leśne na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego zajmują powierzchnię 416
512 ha, w tym grunty zalesione 400 435 ha, a powierzchnia niezalesiona 5992 ha. Fakt, iż duża
część gruntów leży odłogiem świadczy to o dużych możliwościach i potrzebie dokonywania zalesień
w najbliższej perspektywie czasowej. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego obserwuje
się duży stopień rozprzestrzenienia lasów i zróżnicowania lesistości, jednak powiat inowrocławski
cechuje niski wskaźniku lesistości.
Województwo kujawsko – pomorskie charakteryzuje się ubóstwem gatunkowym, na tle kraju
nie tylko spowodowanym niską żyznością i wilgotnością siedlisk, ale także niepożądaną w tym kierunku działalnością hodowlaną w poprzednich okresach gospodarczych, która nie przynosiła efektów w zakresie domieszkowego wzbogacenia składu gatunkowego. Wśród drzewostanów jednogatunkowych, które w skali województwa zajmują aż około 60% powierzchni lasów przewagę powierzchniową bezwzględnie stanowią monokultury, złożone wyłącznie z jednego gatunku i przeważnie jednego wieku. Pozostałą powierzchnię w grupie drzewostanów jednogatunkowych zajmują
drzewostany jednogatunkowe słabo urozmaicone, ze sporadyczną i pojedynczą domieszką innych
gatunków, głównie brzozy, mało zróżnicowane wiekowo (5 -10 lat).
Obserwuje się wzrost bogactwa gatunkowego w młodszej grupie wiekowej poniżej 40 lat,
obecnie zakładane uprawy całkowicie składem są dostosowane do warunków siedliskowych, wykazując nieraz znaczne urozmaicenie gatunkowe.
Za ochronne uznaje się lasy pełniące określone funkcje ochronne zgodnie z określonymi zarządzeniami Ministra Środowiska w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poszczególnych nadleśnictw.
W województwie kujawsko-pomorskim występują: lasy, lasy wodochronne, lasy stanowiące
cenne fragmenty rodzimej przyrody, lasy stanowiące drzewostany nasienne.
Lasy powiatu inowrocławskiego administracyjnie należą do nadleśnictw: Gniewkowo, Cierpiszewo, Solec Kujawski, Miradz i Gołąbki.
Powiat inowrocławski ma wyraźnie rolniczy charakter. Najbardziej zalesioną gminą jest gmina
Gniewkowo, której to lasy stanowią 25,2 %. Natomiast gmina Złotniki Kujawskie wyróżnia się spośród innych dużym udziałem sadów, które to stanowią 3,3 % ogólnej powierzchni gminy.
Przewidywane kierunki zmian związane są z jednej strony ze zwiększeniem powierzchni leśnych poprzez zalesianie, a z drugiej z przebudową drzewostanów zgodnie z występującymi siedliskami, co szczegółowo określają operaty urządzeniowe w poszczególnych nadleśnictwach.
Stan lasów w Polsce charakteryzuje się stałym wzrostem wielkości zasobów leśnych i
względną równowagą ekologiczną ekosystemów leśnych, a jednocześnie wysoką predyspozycją
chorobową drzewostanów. Wynika to z historycznych przemian gospodarczych oraz niekorzystnego
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stanu całego środowiska przyrodniczego Polski. Nieodzownym warunkiem zachowania lasów i ich
wielorakich funkcji jest realizacja proekologicznej polityki leśnej poprzez aktywną ochronę i hodowlę
lasu.
Ekosystemy leśne stanowią w Polsce najcenniejszy i najliczniej reprezentowany składnik
wszystkich zasobów przyrody, obejmujących około 25 % powierzchni kraju. Prawie połowę (45,8 %)
powierzchni obszarów chronionych zajmują lasy, a tym samym ponad 40 % powierzchni lasów zostało zaliczonych do jednej z licznych form ochrony przyrody. Ponadto uwzględnianie w gospodarce
leśnej środowiskowych funkcji lasu znajduje wyraz w wyróżnianiu od 1957 r. lasów ochronnych, do
których zaliczono do 1997 r. 48,8 % powierzchni lasów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe. Wszystkie formy zagospodarowania i ochrony lasów, mające na celu zachowanie ich
trwałości i biologicznej odporności, służą jednocześnie zachowaniu zasobów genowych i różnorodności biologicznej, czyli nadrzędnym celom ochrony przyrody.
Zasoby leśne kraju sukcesywnie się zwiększają. Wyrazem tego jest wzrost ich miąższości do
1606,9 mln m3, zasobności do 183 m3/ha i przeciętnego wieku do 51 lat. Korzystniejszy stan zasobów leśnych w Lasach Państwowych (1370,4 mln m3) wyraża się zasobnością na gruntach leśnych
zalesionych 201 m3/ha i przeciętnym wiekiem 56 lat. Głównym czynnikiem obniżającym przyrost
drzewostanów są skutki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, brak zgodności ich składu gatunkowego z siedliskiem oraz lokalnie występująca degradacja ekosystemów leśnych.
Polska należy do krajów, w których niekorzystne zjawiska związane z masowymi pojawami
szkodników owadzich, często o rozmiarach gwałtownych gradacji, występują w wyjątkowo dużej
różnorodności i zmieniającym się cyklicznie nasileniu. Niezbędne są ciągłe działania profilaktyczne,
a także prowadzenie kosztownych akcji ograniczania liczebności niektórych gatunków owadów.
Duże obawy budzi stan ochrony, zagospodarowania i użytkowania lasów prywatnej własności. Skutecznego rozwiązania wymaga sprawa nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, a w szczególności zapewnienie odpowiedniej ilości środków finansowych na realizację
zadań w zakresie ochrony i zagospodarowania lasów stanowiących własność prywatną.
Rozwiązań systemowych kojarzących cele ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
oraz gospodarki leśnej i rolnej wymaga problem zwiększenia lesistości kraju do 30 % w 2020 r. i 33
% w dalszej perspektywie. Niezbędne są rozwiązania organizacyjne, a przede wszystkim zwiększenie środków budżetowych, umożliwiających leśne zagospodarowanie gruntów marginalnych dla rolnictwa.
Lasy polskie zaspokajają w zasadzie zapotrzebowanie na drewno przy jego zużyciu w wysokości 0,5 m3 na jednego mieszkańca; jest to znacznie poniżej średniej europejskiej (0,8 m3/1
mieszk.).
Zapobieganie wylesieniom w Polsce określone zostało jako jeden z podstawowych celów Polityki Leśnej Państwa z 1997 r.
Koncepcja zwiększania lesistości i zadrzewień, preferująca środowiskotwórczą rolę lasów
stanowi podstawę Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, przyjętego przez Radę Ministrów w
1995 r.
Kierunki modernizacji leśnictwa w stronę jego ekologizacji i bardziej zrównoważonego eksploatowania zasobów biologicznych lasów wytyczyła Polska polityka zrównoważonej gospodarki leśnej,
wprowadzona do realizacji w 1999 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Prowadzona przez Polskę gospodarka leśna jest zgodna z trendami leśnictwa światowego
określonymi w Zasadach Leśnych, przyjętych przez 170 krajów w 1992 roku w czasie konferencji
Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED).
Zwiększanie lesistości województwa i powiatu realizowane zgodnie z programem zalesiania
koordynowanym przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Dla terenu powiatu
inowrocławskiego nie ma opracowanego programu zalesienia nieużytków. Przeprowadzanie ich zalesiania odbywa się w oparciu o Krajowy Program Zwiększania lesistości i plany zagospodarowania
przestrzennego gmin lub decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Powiat inowrocławski jest przede wszystkim powiatem rolniczym ze znaczącą przewagą gruntów dobrych. Znaczną powierzchnię w powiecie – blisko 76,1% - zajmują użytki rolne. Jakość gleb w
powiecie jest więc bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju rolnictwa warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów.
W powiecie przeważają gleby brunatne, charakteryzujące się dobrymi warunkami powietrzno
– wodnymi. W większości występują tu gleby zaliczane do II-IIIa klasy bonitacji, gleby orne bardzo
dobre i gleby orne dobre.
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Największymi gminami pod względem powierzchni upraw oraz liczby gospodarstw są Inowrocław i Kruszwica, a dalej Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Pakość, Janikowo, Rojewo i Dąbrowa Biskupia. Okolice Złotnik Kujawskich są zagłębiem owocowym, a Pakości, Gniewkowa i Kruszwicy zagłębiem warzywniczym.
Gleby na terenie powiatu inowrocławskiego posiadają korzystny poziom przydatności rolniczej
gleb.
Badania gleb na terenie województwa kujawsko - pomorskiego dla potrzeb rolnictwa są realizowane przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy w ramach monitoringu regionalnego oraz
przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach monitoringu krajowego.
Na terenie powiatu znajduje się jeden punkt badania gleb w sieci krajowej i jest on zlokalizowany w
Przedbojowicach gm. Kruszwica, 2 500 m na południowy wschód od źródła zanieczyszczenia, jakim
są Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda – Mątwy” w Inowrocławiu. W punkcie tym występuje
gleba o typie czarnoziem właściwy, kompleksu pszennego bardzo dobrego, klasie bonitacji – II (gleby orne bardzo dobre) i stosunkach wodnych właściwych uregulowanych. Metale ciężkie w badanym
punkcie występują na poziomie zawartości naturalnych, gleba wykazuje lekko kwaśny odczyn, a
zawartość siarki jest niska. Gleby zdegradowane na obszarach rolniczych będą zalesiane lub zagospodarowywane poprzez przeznaczenie ich np. na plantacje choinek, szkółki roślin ozdobnych, itp.
Gleby powiatu inowrocławskiego są glebami o średniej zdolności retencji wody. Dla utrzymania optymalnego uwilgocenia i prawidłowego systemu odwadniania konieczna będzie budowa i odbudowa urządzeń melioracyjnych, małych urządzeń piętrzących oraz utrzymanie rowów i drenażu w
dobrym stanie. Niezbędnym działaniem będzie aktualizacja stanu sieci melioracyjnej w powiecie i
realizacja Programu odbudowy sieci melioracyjnej podstawowej i szczegółowej. Instytucją odpowiedzialną za urządzenia melioracyjne w województwie jest Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych.
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa spowoduje, że coraz silniej popierane będzie rolnictwo ekologiczne, które pozwala na zachowanie w krajobrazie naturalnych i półnaturalnych
układów ekologicznych, co jest szczególnie istotne na obszarach o cennych walorach przyrodniczych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Rolnictwo ekologiczne, zwłaszcza połączone z turystyką
stanie się szansą dla rolników indywidualnych. Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej należy odstępować od bezściółkowej hodowli bydła, propagując hodowlę ściółkową, dostarczającą obornika, ważnego składnika strukturotwórczego gleby. Poza tym preferuje on nawozy organiczne, które
są naturalnym składnikiem środowiska i ich właściwe wykorzystanie zależy od naturalnych procesów
przyrodniczych. Ważną formą rozwoju obszarów wiejskich, obok rolnictwa ekologicznego, będzie
agroturystyka.
Na terenie powiatu inowrocławskiego występują udokumentowane złoża soli kamiennej, kruszyw naturalnych, soli potasowej, gipsu i wapieni.
Ich złoża charakteryzują się dość dużą miąższością i jako wartościowy surowiec spełniają
wymogi do produkcji materiałów i ceramiki budowlanej. Największe złoża tych kruszyw występują w
okolicach miejscowości Glinki gm. Rojewo, Ludkowo gm. Pakość, Suchatówka gm. Gniewkowo,
Wojdal gm. Pakość, a mniejsze we wszystkich gminach z wyjątkiem Złotnik Kujawskich i Janikowa.
Ich eksploatacja powoduje określoną antroporesję prowadzącą w konsekwencji do degradacji terenów. Ponadto do obszarów zdegradowanych na terenie powiatu inowrocławskiego zaliczane są obszary „dzikich składowisk” odpadów występujące we wszystkich gminach oraz tereny osiedleńczej
zabudowy, urządzeń infrastruktury technicznej, w tym nasypów i wykopów na potrzeby tras komunikacyjnych oraz obszary nielegalnych wyrobisk.
Odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami
surowców są: Minister Środowiska, wojewodowie i starostowie. W przypadku złóż eksploatowanych
istotne jest maksymalne wykorzystanie zasobów w granicach udokumentowania a następnie skuteczna i właściwa, z punktu widzenia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, rekultywacja
wyrobiska. W przypadku złóż nieeksploatowanych, jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów
udokumentowanych złóż przed ich utratą jest ochrona obszarów, na których występują przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejszą eksploatację.
Na terenie powiatu inowrocławskiego jest zlokalizowany jest jeden mogilnik w gminie Dąbrowa Biskupia, który był przeznaczony do składowania przeterminowanych środków ochrony roślin i
opakowań po nich. Przewiduje się jego całkowitą likwidację.
Działalność ludzi spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych na obszarze form terenu
w dolinie rzecznej Noteci Na jej terenach zalewowych niegdyś występowały olbrzymie kompleksy
trwałych użytków zielonych, gdzie na skutek uregulowania rzeki, usypania wałów ochronnych i prze-
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prowadzeniu melioracji, lustro wody obniżyło się umożliwiając wejście człowieka z uprawą polową.
Pod wpływem obniżenia się poziomu wód gruntowych i zmiany użytkowania zachodziły procesy
przeobrażania się gleb dolinowych.
Celami rozwoju założonymi dla powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony gleb i rozwoju
rolnictwa są: organizacja systemu edukacji ekologicznej i racjonalnego użytkowania gleb.
Wiąże się to z szeroko rozumianą ochroną gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i
leśnego przed ich przeznaczeniem na inne cele, ochrona gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem, powodowanymi czynnikami antropogenicznymi i naturalnymi oraz rekultywacją gleb zdegradowanych. Szczególny nacisk należy położyć na edukację rolników w zakresie stosowania właściwych metod agrotechnicznych upraw oraz ograniczania niewłaściwej intensyfikacji produkcji rolnej.
Działania inwestycyjne obejmują przede wszystkim różnego rodzaju prace rekultywacyjne oraz
przywracanie do obiegu gospodarczego gleb zdegradowanych.
Do opracowania kompleksowych programów ochrony gleb przed nadmiernym ich zanieczyszczaniem na szczeblu gminnym niezbędnym będzie uwzględnienie dotychczasowych rozwiązań w
zakresie gospodarki rolnej oraz kierunków rekultywacji terenów zdegradowanych (dzikich wyrobisk,
obszarów szkód pokopalnianych, „dzikich” składowisk odpadów, nielegalnych składowisk odpadów
itp.) w rejonie każdej gminy oraz precyzyjne zdiagnozowanie stanu i zidentyfikowanie źródeł obecnych i potencjalnych zagrożeń na obszarze objętym programem.
Na terenie powiatu inowrocławskiego poziomy wodonośne występują w trzech różnowiekowych wydzieleniach litostratygraficznych: poziomie czwartorzędowym, poziomie trzeciorzędowym,
poziomie mezozoicznym. Poziomy wodonośne można ująć w dwa systemy klasyfikacyjne: Główne
Użytkowe Poziomy Wodonośne (GUPW), Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Na obszarze gminy Inowrocław znajduje się fragment trzeciorzędowego zbiornika „Wielkopolska Dolina Kopalna”, który nie wymaga szczególnej ochrony, ze względu na to, iż wody zalegają
głęboko -średnia głębokość ujęcia wynosi 60 m i są izolowane od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne ocenia się na 480 tyś. m3/dobę.
Na obszarze gminy brak jest większych złóż kopalin. Złoża kruszywa naturalnego i surowców
ilastych zostały bądź wyczerpane, bądź posiadają znaczenie lokalne z uwagi na małe zasoby, niską
jakość surowca i niekorzystną budowę geologiczną.
Na obszarze gminy znajduje się jeden z najzasobniejszych w skali kraju tzw. szczecińskołódzki obszar występowania wód geotermalnych. Wody te występują w osadach kredy, jury i triasu.
Na terenie gminy Inowrocław występują sprzyjające warunki hydrogeologiczne z utworów kredowych utworów trzecio i czwartorzędowych o dużej wydajności warstw wodonośnych. System wodociągów w gminie Inowrocław oparty jest na 6-ciu ujęciach grupowych we wsiach Łojewo, Tupadły,
Strzemkowo, Popowice, Jaksice, Cieślin przeznaczonych do zaopatrywania w wodę dla celów bytowo-gospodarczych osiedli mieszkaniowych i zakładów produkcyjnych.
Długość sieci wodociągowej w chwili obecnej wynosi 164 400 m w dobrym stanie technicznym. Każde ujęcie wody w gminie ma pozwolenie wodnoprawne i ustaloną bezpośrednią strefę
ochrony sanitarnej.
Z przedłożonych materiałów wynika, że gmina zwodociągowana jest prawie w 100%, za wyjątkiem nielicznych osad o zabudowie rozproszonej, do których budowa sieci wodociągowych jest ekonomicznie nieuzasadniona. Docelowo nie przewiduje się dalszej rozbudowy urządzeń wodociągowych za wyjątkiem bieżącej konserwacji i modernizacji tych urządzeń.
Znaczną część obszaru gminy Inowrocław zajmują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
Są to: zbiornik morenowy Inowrocław - Dąbrowa (Nr 142) w utworach czwartorzędowych o wysokim
reżimie ochronnym oraz Subzbiornik (Tr) Inowrocław - Gniezno (Nr 143) w utworach trzeciorzędowych.
W części wschodniej gminy Pakość, zwłaszcza w rejonie miejscowości Wielowieś i Kościelec,
stwierdza się obecność w utworach czwartorzędowych zmineralizowanych wód pochodzących z
podłoża czwartorzędu. Występowanie wód mineralnych na omawianym terenie związane jest ze
stwierdzonym lub przypuszczalnym oddziaływaniem wysadów solnych Wału Kujawsko-pomorskiego
na zasolenie czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego.
Wody podziemne w granicach opracowania są w różnym stopniu zmienione antropogenicznie. Decydujący wpływ na ich stan ma oddziaływanie 3 zakładów zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin, do których należą Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda" S.A. w Janikowie Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda - Mątwy" w Inowrocławiu i Kombinat Cementowo Wapienniczy LAFARGE - KUJAWY S.A. w Bielawach, a także składowisko odpadów komunalnych dla Pakości i Janikowa w miejscowości Giebnia, położone na terenie gminy Pakość.

238

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

Największe zanieczyszczenie wód podziemnych koncentruje się w pobliżu stawów odpadowych „Janikosody”.
Wody powierzchniowe na terenie gminy Pakość charakteryzują się bardzo niską jakością.
Rzeka Noteć, Kanał Notecki i Kanał Smyrna nie odpowiadają żadnej klasie czystości. O pozaklasowym charakterze wód rzeki Noteci decyduje skażenie bakteriologiczne oraz stężenie substancji biogennych. Istotny wpływ na zmianę parametrów jakościowych Noteci wywiera zbiornik Pakoski, który
jest odbiornikiem wód pochłodniczych z Janikowskich Zakładów Sodowych. Rzeka wzbogaca w nim
swoje wody w materię organiczną, wzrasta także jej zasolenie. Poza tym wpływ na degradację rzeki
wywierają min. ścieki z Zakładów Sodowych w Inowrocławiu, migracja chlorków z nieuszczelnionych
ziemnych zbiorników szlamów, ścieki z zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w Pakości,
ścieki komunalne i deszczowe z Inowrocławia, Janikowa i Pakości, spływ powierzchniowy z nawożonych pól i inne.
Niemalże cały obszar gminy Dąbrowa Biskupia położony jest w dorzeczu Wisły, jedynie skrajnie pd.-zach. część należy już do dorzecza Odry. Właśnie przez skrajnie pd.-zach. fragment gminy
przebiega orograficzny dział wody I rzędu Wisła - Odra, który oddziela od siebie dorzecza tych rzek.
Badany teren odwadniany jest przez szereg cieków i rowów.
Teren gminy został w sposób naturalny podzielony obszarem zalesionym i kanałem Parchańskim na część północną i południową. W części środkowe obszaru gminy - wschodniej, leży wieś
Dąbrowa Biskupia. Układ sieci wodociągowej obszaru północnego i południowego gminy jest symetryczny i łączy się wodociągiem w 110 w rejonie wsi Dąbrowa Biskupia.
W układach obszaru północnego i południowego gminy zlokalizowane są miejscowości o stosunkowo gęstej zabudowie.
Gmina Dąbrowa Biskupia położona jest we wschodniej części Powiatu Inowrocław. Od strony
północnej graniczy z Gminą Gniewkowo, od zachodu z Inowrocławiem, od południa z Kruszwicą.
Gminy przylegające od strony wschodniej należą do Powiatu Aleksandrów Kujawski, a są to: Zakrzewo, Koneck, Aleksandrów Kujawski.
Zagadnienie właściwego gospodarowania zasobami naturalnymi w tym wodami powierzchniowymi, podziemnymi oraz kopalinami zapisane jest jako priorytetowe zadanie w zakresie ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju kraju i regionów. Szczególną rangę ma ochrona przed zanieczyszczeniem i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Omawiana problematyka znajduje również odzwierciedlenie w planistycznych opracowaniach
gminnych jednak w zakresie bardzo zróżnicowanym. Tematyka ta wymaga ujednolicenia formy i
uściślenia danych szczególnie dotyczących zestawienia zbiorczego dla każdej gminy danych dotyczących wielkości określonych w dokumentacjach hydrogeologicznych zasobów wód podziemnych
(zasoby eksploatacyjne i dyspozycyjne), wielkości poborów wód wg pozwoleń wodnoprawnych i faktyczne pobory wód.
Powiat inowrocławski położony jest w marginalnej strefie okręgu geotermalnego noszącego
nazwę Okręgu Szczecińsko- Łódzkiego. Jest to strefa charakteryzująca się najkorzystniejszymi warunkami występowania wód geotermalnych w Polsce. Jest to również rejon najwyższych temperatur.
Możliwość wykorzystanie wód termalnych wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy ekonomicznej poprzedzonej wykonaniem kosztownego odwiertu.
Eksploatacja zasobów wód podziemnych powinna odbywać się racjonalnie poprzez dostosowywanie przyznawanych w pozwoleniach wodnoprawnych poborów wód do rzeczywistych potrzeb
użytkowników ujęć w ramach ustalonych, w dokumentacjach hydrogeologicznych, zasobów eksploatacyjnych poszczególnych ujęć lub zasobów dyspozycyjnych ustalonych dla zbiorników wód podziemnych.
W zakresie eksploatacji kopalin i poszukiwania nowych złóż aktywizacja działań w tym zakresie uzależniona jest od sytuacji rynkowej i gospodarczej kraju i regionu. Przewiduje się kontynuację
poszukiwania złóż kopalin pospolitych. Przewiduje się większe zainteresowanie gmin i powiatu ustalaniem właściwych kierunków, z punktu widzenia unikania zagrożeń dla jakości wód podziemnych,
rekultywacji wyrobisk powstających po odkrywkowej eksploatacji kopalin.
Wg danych umieszczonych w Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska za rok 2001 w
3
powiecie inowrocławskim pobrano ogółem wody w ilości na poziomie 30,4 hm , z czego na cele
3
przemysłowe – 21,1 hm , a na cele komunalne ze zorganizowanych wodociągów – 9,3 hm3. Przy
czym należy pamiętać, iż nie wszyscy mieszkańcy powiatu inowrocławskiego są objęci dostarczaniem wody z sieci wodociągowych. Szacuje się, iż procesem zwodociągowania objęte jest ok. 95%
ludności zamieszkującej miasta powiatu, a w około 65% mieszkańcy wsi (przy czym 34% ludności
powiatu jest mieszkańcami obszarów wiejskich). Pozostali użytkują własne ujęcia wód podziemnych

239

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

bez dokonywania pomiaru ich poboru. Ponadto woda wykorzystywana do celów rolniczych także
często pobierana jest z własnych ujęć wody podziemnej lub powierzchniowej niezależnie od dostarczanej wody zorganizowanymi systemami wodociągowymi na potrzeby komunalne.
Najbardziej wodochłonną branżą przemysłu funkcjonującego na terenie powiatu inowrocławskiego jest przetwórstwo rolno – spożywcze z wiodącymi cukrowniami „KRUSZWICA S.A. w Kruszwicy, „JANIKOWO” S.A. w Janikowie oraz Fabryką Cukru S.A w Tucznie. Przy czym wg danych statystycznych pobór wody na cele przemysłowe na terenie powiatu inowrocławskiego stanowi 69,4%
poboru ogólnego.
Struktura wieku zasobów mieszkaniowych na terenie powiatu przedstawia się różnorodnie.
Począwszy od budynków powstałych w XIX w. do najnowszych.
Większość mieszkań ponad 50% ogółu stanowią zrealizowane w latach 1979 – 2000, a więc
mają niespełna 30 lat. Mieszkania ponad 50 letnie stanowią około 20% ogółu. Wymagają one w wielu przypadkach gruntownych remontów. W powiecie występuje głównie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa.
Z ogólnej liczby obiektów budowlanych około 3% zostało wybudowanych po 1997 roku, czyli
po wprowadzeniu nowych norm obowiązujących w zakresie izolacji termicznej budynków mieszkalnych (zgodnie z normą PN-91/B-02020). Pozostałe budynki wymagają prac modernizacyjnych poprawiających ich termoizolacyjność, a tym samym wpływających na ograniczenia zużycia energii
cieplnej.
Generalnie w powiecie zasilanie w energię elektryczną jest zorganizowane liniami napowietrznymi z Głównego Punktu Zasilania znajdującego się w Inowrocławiu. Rozsył energii elektrycznej po terenach powiatu odbywa się liniami napowietrznymi do stacji transformatorowych typu miejskiego, wieżowego i słupowego. Dystrybucja energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców odbywa się siecią rozdzielczą w przeważającej części liniami napowietrznymi.
Wskaźnik zużycia energii dla jednego punktu oświetlenia ulicznego starego typu (nie energooszczędnego) kształtuje się na poziomie 250 W/1 pkt. Modernizacja punktów na poziomie 50% ich
ilości powoduje, że wskaźnik ten może zostać obniżony do poziomu około 150 W/1 pkt. Modernizacja wszystkich punktów spowoduje dalsze obniżenie poziomu energochłonności oświetlenia ulicznego, nawet poniżej 100 W/1 pkt.
Zużycie energii wykorzystywanej na produkcje wody podawanej do sieci wodociągowej jest
wyższe od zużycia energii wykorzystywanej na oczyszczenie ścieków. Jest to konsekwencja przede
wszystkim znacznie wyższych nakładów na przesyłach, gdyż długość sieci wodociągowej w powiecie inowrocławskim wynosi 1115 km, a sieci kanalizacyjnej blisko 200 km, tj. o 5,5 razy mniej.
Dynamiczny rozwój gospodarczy w skali globalnej oraz w latach wcześniejszych nieplanowana i nieprzemyślana działalność człowieka spowodowały nadmierną eksploatację zasobów surowców naturalnych dla przemysłu i energetyki, wzrastającą pod względem ilościowym i jakościowym
odpadowość gospodarki oraz pogarszające się warunki w dostępności do korzystania z zasobów
wodnych. Problemy te także dotknęły powiat inowrocławski.
Nieracjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi spowodowało stały wzrost kosztów ich
pozyskiwania i wykorzystywania, a także stałe wyczerpywanie się ich pokładów. Konieczne jest dążenie do racjonalizacji wykorzystywania wody, zminimalizowanie ilości powstających odpadów oraz
ilości wykorzystywanej energii elektrycznej i cieplnej zarówno w przemyśle, usługach, transporcie
jak i w gospodarstwach domowych.
Zmniejszenie zużycia wody, materiałów i energii oraz wykorzystywanie surowców wtórnych
jest także najbardziej racjonalnym podejściem w dziedzinie poprawy ekonomiki produkcji. Z jednej
strony zmniejsza się presja na środowisko, a z drugiej mniejsze są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, mniejsze koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.
Do 2004 roku, wskaźniki zużycia wody, materiałochłonności i energochłonności, zostaną
wprowadzone do systemu statystyki publicznej i zostanie określony zakres i sposób wykorzystania
tych wskaźników w regionalnych i lokalnych programach ochrony środowiska. Stąd stosowne limity
dotyczące wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności zostaną wprowadzone do programu ochrony środowiska powiatu inowrocławskiego podczas pierwszej weryfikacji niniejszego dokumentu
Założenia polityki państwa w zakresie ograniczania wodochłonności, energochłonności oraz
gospodarki surowcami (a tym samym odpadowości) przewidują, że w związku z urealnieniem cen
energii, wody, opłat za korzystanie ze środowiska, postępem w modernizacji i restrukturyzacji działalności gospodarczej oraz wzrostem świadomości społeczeństwa, sprzyjającej oszczędzaniu ener-
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gii, wody i surowców zużycie tych składowych w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu będzie się nadal zmniejszać.
W Programie ochrony środowiska dla województwa kujawsko – pomorskiego wykazano, że
działania w zakresie ograniczania wodochłonności, energochłonności i zużycia surowców i materiałów powinny objąć wszystkie dziedziny gospodarki korzystające z zasobów wody, a w szczególności: przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo.
Celami rozwoju powiatu inowrocławskiego, wynikającymi ze strategii poszczególnych gmin
będących składowymi powiatu, w zakresie działań na rzecz ograniczania wodochłonności, energochłonności, zużycia surowców i materiałów są: racjonalne wykorzystanie złóż kopalin głównych i towarzyszących na terenie powiatu, organizacja systemu edukacji dla inwestorów i przedsiębiorców,
wspieranie inwestorów i przedsiębiorców oraz współpraca z nimi.
Ponadto powiat mając na uwadze konieczność osiągnięcia założonych limitów będzie brał
udział w doskonaleniu organizacji rynku energii, promowania wysokoefektywnych energetycznie
maszyn i urządzeń, stymulowaniu rozszerzenia zakresu inwestycji termoizolacyjnych, uwzględnienia
efektywności energetycznej w podstawach programowych kształcenia we wszystkich typach szkół.
Do opracowania kompleksowych programów mających na celu ograniczenie wodochłonności,
materiałochłonności, energochłonności na szczeblu gminnym niezbędnym będzie uwzględnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania poszczególnych gmin, systemów zasilania
ich w energię, wykorzystania tej energii, wykorzystania surowców, zużycia wody, wprowadzenia systemów wtórnego wykorzystania odpadów, stopnia gazyfikacji oraz sposobów ogrzewania itd.
Województwo kujawsko-pomorskie należy do obszarów o średnim poziomie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego W rankingu województw, kujawsko-pomorskie w 2000 r. znalazło się na
8 miejscu w kraju pod względem wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, pod względem emisji pyłów – na 4, a gazów – na 8. Analiza danych GUS z wielolecia 1993 – 2001 wskazuje na stałą
tendencję spadkową wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z zakładów
szczególnie uciążliwych. W ostatnich latach obserwuje się trend spowolnionej obniżki wielkości emisji. W 2000 r. w województwie kujawsko - pomorskim na krajowej „Liście 80” znajdowało się 5 zakładów, a w tym Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” S.A., w Janikowie (powiat Inowrocław).
W roku 2001 z „Listy 80” skreślono warunkowo Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” S.A. w
Janikowie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że między innymi w powiecie są wprowadzane do
atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń pyłowych –w rankingu wojewódzkim. oceny z poziomem
zanieczyszczenia są: górny i dolny próg oszacowania (dla SO2, NO2, PM10, Pb, CO i benzenu)
oraz wartość docelowa stężenia granicznego (dla ozonu). Klasyfikacji stref dokonano w oparciu o
kryteria określone dla ochrony zdrowia.
W powiecie inowrocławskim głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest tzw.
emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka. Naturalne procesy zachodzące w
przyrodzie (emisja naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim stopniu oddziałują na jakość powietrza.
Likwidacja niskiej emisji możliwa jest poprzez sukcesywną zmianę sposobu ogrzewania budynków z węglowego na gazowe i olejowe dla użytkowników indywidualnych, lub korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
Z uwagi na średnią roczną prędkość wiatru określoną na podstawie wieloletnich badań wynoszącą około 2,9 m/s nie zaleca się budowy elektrowni wiatrowych. Ta prędkość wiatru nie klasyfikuje
terenu do budowy siłowni wiatrowych. Pod względem warunków wiatrowych, ale uwzględniając fakt,
że powiat inowrocławski leży w II- bardzo korzystnej strefie w indywidualnych punktach pomiarowych mogą wiać wiatry o prędkości (przekraczającej wymagane 4m/s) kwalifikujące postawienie
elektrowni wiatrowej, ale wymaga to wielomiesięcznych badań pomiaru wiatru.(źródło: zasoby energii wiatru , www.imgw.pl).
Na terenie powiatu inowrocławskiego istnieje możliwość wykorzystania istniejących cieków
wodnych do budowy małych (mikro) elektrowni wodnych, jednak taka inwestycja wymaga szczegółowej analizy warunków wodnych, prędkości przepływu, oraz analiz techniczno-ekonomicznych.
W Strategii Wojewódzkiej zakłada się wielofunkcyjny rozwój wsi w zakresie infrastruktury otoczenia rolnictwa oraz zagospodarowanie w tych dziedzinach nadwyżki osób dziś zatrudnionych w
rolnictwie. Jest to jeden z najważniejszych czynników, który pozwoli zintensyfikować produkcję rolną
i stworzyć gospodarstwa towarowe zdolne do kooperacji i wolnej konkurencji z gospodarstwami farmerskimi krajów Unii Europejskiej. W strukturze władania ziemią powiatu inowrocławskiego dominuje własność prywatna. Lokalna baza surowcowa stanowi podstawę przede wszystkim dla rozwoju:
przemysłu rolnego i rolno – spożywczego. Dlatego też w gminach typowo rolniczych powiatu ino-
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wrocławskiego możliwe jest wykorzystanie energii biomasy w szczególności słomy na cele energetyczne.
Powiat inowrocławski odznacza się stosunkowo niewielką zasobność w wody powierzchniowe. Na terenie miasta Inowrocław nie istnieje sieć rzeczna w powszechnym tego słowa znaczeniu.
Granice południową miasta na odcinku około 3,5 km stanowi rzeka Noteć. Ponadto na terenie miasta istnieją także Rów Rąbiński (około 5 km) i Kanał Smyrnia Duża. Na terenie miasta nie występują
także jeziora (powyżej 1 ha) Największym zbiornikiem wodnym jest tzw. staw Kozłówka służący do
celów rekreacyjnych. Ponadto na terenie Parku Solankowego znajdują się dwa stawy o funkcji estetycznej.
Melioracje gruntów ornych na terenie gminy Inowrocław w większości przeprowadzone były w
okresie przedwojennym i w latach 1960-1975. Stan tych urządzeń jest zróżnicowany; system urządzeń melioracyjnych wymagać będzie modernizacji, renowacji oraz przebudowy, zwłaszcza pod kątem nawadniania użytków rolnych i zielonych.
Głównym ciekiem wodnym płynącym przez teren gminy Rojewo, jest Zielona Struga. Poza
nią występują jeszcze; Kanał Chrośna, Kanał Jurancicki oraz Smyrnia Mała. Na terenie gminy istnieje gęsta sieć rowów melioracyjnych, które zaliczane są do szczegółowych urządzeń melioracji wodnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wód z terenów podmokłych. Zielona Struga jest
lewobocznym dopływem Wisły.
Gmina Dąbrowa Biskupia pozbawiona jest praktycznie wód powierzchniowych. Poza Kanałem
Parchańskim, odwadniającym gminę poprzez Tążynę do Wisły, na jej terenie znajduje się praktycznie tylko jedno jezioro o powierzchni ok. 10 ha, położone na południowy - zachód od wsi Nowy
Dwór.
Niemalże cały obszar gminy Gniewkowo położony jest w dorzeczu Wisły, jedynie skrajnie południowo-zachodnia część należy już do dorzecza Odry. Uzupełnieniem systemu hydrograficznego
gminy są obszary podmokłe wraz z „oczkami wodnymi” i dwa większe jeziora w części północnej:
jezioro Nowe i Stare.
Teren gminy Złotniki Kujawskie przecinają dwa działy wodne. Przez północno-wschodnią
część gminy przebiega dział wodny I rzędu Wisła-Odra, który dzieli gminę na dwie części. Przez
środkową część natomiast biegnie dział wodny III rzędu (Noteci). Teren gmin odwadniany jest przez
kilka cieków, rowów i kanałów, wśród których do największych należą Zielona Struga, i Kanał Smyrnia Duża. Przez środkową część gminy z północy na południe przebiega ciąg jezior będący przedłużeniem rynny Jeziora Pakoskiego. Należą tu jeziora: Pęchowskie, Kościelne, Długie, Jordanowo,
Plażno, najgłębsze w gminie jezioro Leszcze o głębokości 19 m oraz największe na tym terenie Jezioro Tuczno o powierzchni 76 ha i głębokości 9,4 m. Są to jeziora typu rynnowego, o charakterystycznym długim wąskim kształcie i stromych zboczach.
Na terenie powiatu mogą wystąpić niewielkie zagrożenia powodziowe jedynie w przypadku
splotu niekorzystnych zjawisk hydrologicznych, np. intensywne opady, szybkie topnienie śniegów,
zjawiska lodowe, powodujące podwyższenie stanu wód w rowach i kanałach, powodujące lokalne
podtopienia, głównie terenów wykorzystywanych rolniczo.
Braki w systematycznej i planowej konserwacji urządzeń wodnych są bezpośrednią przyczyną
podtapiania pól uprawnych, łąk i pastwisk. Jest to szczególnie widoczne np. w Gminie Rojewo w
okolicach Wybranowa oraz jednostek osadniczych Łążyn, Czyste, gdzie przyczyną podtopień jest
praktycznie całkowity brak przepustowości Smyrni oraz rowów R-U i R-Z. Drożność rowów melioracyjnych jest ważna również ze względu na możliwość wykorzystania ich jako otwartych kanałów
deszczowych.
Niewielkie cieki na terenie powiatu uniemożliwiają prowadzenie żeglugi. Istnieje jedynie możliwość połączenia terenów powiatu poprzez Jezioro Gopło z drogą wodną Warta-Kanał Bydgoski,
którego częścią jest także Kanał Ślesiński w powiecie konińskim. Cała droga wodna Warta-Kanał
Bydgoski ma łącznie 146,6 km długości.
Kanał umożliwia przesyłanie 4-6 m3/s wody z Warty do Jeziora Gopło. Do szczytowego stanowiska wpływają rowy i potoki o łącznej zlewni 410,9 km2. Nadmiar wód w okresie roztopowym
może być odprowadzany w km 24 kanału przez jaz, względnie także przez śluzę w Gawronach.
Wiosenne nadwyżki wód są kierowane częściowo do Warty, a częściowo do Jeziora Gopło, którego
poziom w okresie poprzedzającym roztopy jest odpowiednio obniżony.
Gopło jest typowym jeziorem rynnowym, o obrzeżu utworzonym z mineralnych utworów aluwialnych i bagienno-torfowych. Płaskie jego brzegi są tylko częściowo porośnięte lasami we
wschodniej środkowej części. Bezpośrednio do skarp jeziora przylegają żyzne ziemie kujawskie.
Obecnie na jeziorze rozwija się tylko turystyka wodna. Do północnej, wschodniej części jeziora wpa-
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da kanał melioracyjny Bachorza Duża, którym małymi łodziami turystycznymi można dopłynąć do
rzeki Zgłowiączki, będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły we Włocławku.
W najbliższym czasie należy dokonać inwentaryzacji urządzeń wodnych na wszystkich ciekach wodnych w gminie. System urządzeń melioracyjnych wymagać będzie modernizacji, renowacji
oraz przebudowy, zwłaszcza pod kątem nawadniania użytków rolnych i zielonych.
Odbudowa stawów śródpolnych i „oczek wodnych” jest szczególnie pożądana na wszystkich
terenach rolniczych, głównie ze względów krajobrazowych i biocenotycznych i nawodnieniowych.
Umożliwią one także zahamowanie i magazynowanie spływu wód z terenów rolniczych.
Zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej należy rozumieć w
kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, którą w odniesieniu do rekreacji oznacza taki sposób
oraz zakres uwypuklenia i udostępnienia walorów danego terenu, który sprzyjałby rozwojowi turystyki i rekreacji, był przyjazny środowisku przyrodniczemu oraz dawał szansę wykonalności pod względem ekonomicznym. W przypadku terenu powiatu zakres kolizji rozwoju funkcji rekreacyjnej jest
niewielki. Praktycznie dotyczy on tylko większych jezior oraz Jeziora Gopło jako części drogi wodnej
Warta-Kanał Bydgoskiej, wykorzystywanej obecnie tylko do sporadycznych rejsów wycieczkowoturstycznych. Na terenie powiatu należy wybrać miejsca o najwyższych walorach przyrodniczych w
celu udostępnienia ich dla kontrolowanej turystyki kwalifikowanej. Dotyczy to zwłaszcza terenów
chronionych.
Przewidywane zmiany związane są głównie ze zwiększeniem czystości wód powierzchniowych, zwłaszcza cieków oraz stawów (zmniejszenie eutrofizacji) oraz zwiększeniem ilości drobnych
zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym.
Środowisko przyrodnicze dolin cieków stanowi fragmenty korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Obszary chronione stanowią uwarunkowania, które w rozmaity sposób
ograniczają i regulują możliwości zagospodarowania przestrzennego, w tym także związanego z
wodami powierzchniowymi.
W planowaniu miejscowym zwrócić należy uwagę na zagospodarowanie przestrzenne i prewencyjną ochronę przeciwpowodziową, związaną na terenie powiatu z miejscowymi podtopieniami
w zależności od powstałej sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej.
Niezbędna jest aktualizacja i weryfikacja istniejących opracowań urbanistycznych pod kątem
wymagań związanych z ochroną przeciwpowodziową dla obszarów położonych w zasięgu zagrożenia powodziowego. Winna być ona dokonana w zakresie lokalizacji obiektów zagrażających środowisku gruntowo–wodnemu (np. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów przemysłowych) oraz
ewidencji istniejących polderów.
Ujęcia wód podziemnych stanowią na terenie powiatu dominującą formę zaopatrzenia w wodę
ludności miast i wsi oraz na potrzeby przemysłu i gospodarstw rolnych (tutaj głównie dla chowu i hodowli zwierząt). Obecnie, poza niewielką ilością poboru wody z ujęć własnych (studnie kopane do
pierwszego poziomu wodonośnego) usytuowanych w gospodarstwach wiejskich, poprzez wykonanie rozwiniętych sieci wodociągowych prawie cały obszar powiatu objęty jest dostawą wody pochodzącej z ujęć publicznych. Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie powiatu inowrocławskiego wynosi 1115 km.
Na terenie powiatu inowrocławskiego znajdują się 2 punkty zakwalifikowane do krajowej sieci
monitoringu wód podziemnych i są to: Inowrocław – 1 punkt oznaczony Inowrocław nr 685; Janikowo – 1 punkt oznaczony Kołodziejewo nr 686. W obu otworach badana jest woda gruntowa, która w
latach 1997 – 1998 zaklasyfikowana została do III klasy pod względem jej jakości.
Ponadto w powiecie inowrocławskim znajduje się 7 punktów obserwacyjnych sieci monitoringu lokalnego, zlokalizowanych w gminach: Janikowo, Inowrocław, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia i
Kruszwica.
Jakość badanych wód z utworów czwartorządowych, trzeciorzędowych i kredowych odznaczały się III klasą czystości.
Na terenie powiatu do potencjalnych źródeł zagrożeń dla wód podziemnych zalicza się składowiska odpadów komunalnych, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy”, Janikowskie
Zakłady Sodowe „Janikosoda” oraz stacje paliw. Ewentualne zanieczyszczenia mogą wystąpić w
wyniku migracji poziomej i pionowej wód powierzchniowych i podskórnych z terenów nierozpoznanych, nielegalnych wysypisk odpadów oraz niedostatecznie zabezpieczonych zakładowych baz paliw wybudowanych w latach 1960 / 70.
Wg danych umieszczonych w Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska za rok 2001 w
powiecie inowrocławskim pobrano ogółem wody w ilości na poziomie 30,4 hm3, z czego na cele
3
3
przemysłowe – 21,1 hm , a na cele komunalne ze zorganizowanych wodociągów – 9,3 hm . Nie
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wszyscy mieszkańcy powiatu inowrocławskiego są objęci dostarczaniem wody z sieci wodociągowych. Szacuje się, iż procesem zwodociągowania objęte jest ok. 95% ludności zamieszkującej miasta powiatu, a w około 65% mieszkańcy wsi (przy czym 34% ludności powiatu jest mieszkańcami
obszarów wiejskich). Pozostali użytkują własne ujęcia wód podziemnych bez dokonywania pomiaru
ich poboru. Ponadto woda wykorzystywana do celów rolniczych także często pobierana jest z własnych ujęć wody podziemnej lub powierzchniowej.
Wraz z postępem w zakresie wodociągowania miejscowości, na terytorium powiatu, wystąpiła
potrzeba budowy sieci kanalizacyjnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych, bytowych i technologicznych. Wszystkie wyżej wymienione strumienie zanieczyszczonych wód przed ich odprowadzeniem do cieków lub do ziemi wymagają oczyszczenia. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu inowrocławskiego wynosi blisko 200 km. Stosunek zwodociągowania do skanalizowania
powiatu (w długościach wykonanych sieci) wynosi 5,5, gdzie wskaźnik ten na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego wynosi 5,82. Wynika więc z tego, że na terenie województwa powiat inowrocławski jest w grupie obszarów o średnim potencjale w zakresie organizacji sieci kanalizacyjnej.
Przy niektórych obiektach użyteczności publicznej funkcjonują niewielkie oczyszczalnie pod
potrzeby lokalne, a na terenach o rozproszonej zabudowie wybudowano kilka przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych.
Ogólnie należy stwierdzić, iż w ostatnim okresie obserwuje się zmniejszanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze źródeł punktowych. Nadal głównym źródłem zanieczyszczenia wód
są ścieki komunalne i spływy obszarowe. Obserwuje się systematyczne zmniejszanie zużycia wody i
w konsekwencji spadek ilości odprowadzanych ścieków.
W powiecie inowrocławskim problemem jest także kanalizacja deszczowa i spływ wód opadowych, często bezpośrednio do odbiornika, którym jest środowisko gruntowo - wodne. W niewielkim stopniu kanalizacją deszczową objęte są tereny miast powiatu w około 30%. Natomiast tereny
wiejskie w zasadzie nie posiadają zorganizowanych systemów zbierania wód opadowych. Niewielkie
fragmenty kanalizacji deszczowych istnieją na niektórych drogach o szczególnym znaczeniu dla regionu. Ta część wód opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych jest odprowadzana do odbiorników (wód powierzchniowych) bezpośrednio bez podczyszczania.
Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy też przewidzieć oczyszczanie
wód opadowych. Szczególnie dotyczy to większych jednostek osadniczych o zwartej zabudowie,
gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg,
placów, powierzchni dachowych.
W miastach powiatu planuje się wykorzystanie istniejących odcinków kanalizacji ogólnospławnej jako sieci deszczowej, a w pozostałych nieskanalizowanych częściach terenu doprojektowanie dodatkowych kanałów. W przypadku pozostałych terenów objętych planową rozbudową sieci
kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci rozdzielczej, przy czym w każdym uzasadnionym przypadku planowane jest podczyszczanie ścieków deszczowych przed zrzutem ich do odbiorników.
W ostatnich latach w kraju obserwuje się tendencje do ograniczania ilości powstających ścieków przemysłowych. Powiat inowrocławski nie odbiega w tym obszarze od tych uwarunkowań. Sytuacja ta jest spowodowana wprowadzaniem racjonalizacji gospodarki wodnej w zakładach, ale także regresją gospodarczą w powiecie, która doprowadziła w ostatnich latach do likwidacji szeregu
uciążliwych zakładów.
Wpływ rolnictwa na jakość wód jest uzależniony od wielu czynników: ukształtowania terenu,
stosowanej gospodarki nawozowej, stanu opadów atmosferycznych i warunków klimatycznych, usytuowania w stosunku do wód powierzchniowych lub podziemnych itp. Czynnikami zanieczyszczającymi, wymywanymi z pól, łąk i pastwisk do odbiorników, są przede wszystkim składniki nawozów
mineralnych i organicznych (gnojowica, gnojówka, obornik), chemiczne środki ochrony roślin, ścieki i
osady ściekowe wykorzystywane do celów rolniczych lub w niewłaściwy sposób wprowadzane do
ziemi. Ze względu na strukturę gruntów na terenie powiatu inowrocławskiego, przeważającą ilość
gruntów i użytków rolnych, zagrożenie ze strony rolnictwa na jakość wód w tym regionie jest bardzo
ważnym problemem.
W związku z wprowadzeniem nowych standardów jakości wody, od roku 2002 służby sanitarne województwa kujawsko - pomorskiego dokonują kompleksowej oceny jakości wody ujmowanej
dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W około 50% przypadków stwierdzono, iż badana woda
nie odpowiada obowiązującym wymogom. W większości przypadków odnosi się to do przekroczonych dopuszczalnych stężeń żelaza i manganu, tzn. przypadków gdzie możliwa jest stosunkowo
prosta i skuteczna modernizacja stacji uzdatniania.

244

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

Identyfikacja nielegalnych podłączeń na terenach gmin w powiecie inowrocławskim powinna
nastąpić w wyniku inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie jest to problem
nierozpoznany stanowiący zagrożenie zarówno dla środowiska gruntowo – wodnego, jak i dla gospodarki komunalnej powiatu. Planuje się sukcesywne rozwiązywanie tego problemu w miarę postępu prac w kierunku skanalizowania terenów poszczególnych gmin i zidentyfikowania wszystkich
podmiotów dokonujących nielegalnych zrzutów do kanalizacji komunalnej, niezależnie od jej charakteru.
W związku z tym, że żadna z gmin na terenie powiatu inowrocławskiego nie jest skanalizowana w stopniu zadowalającym gospodarka ściekowa w znacznym stopniu oparta jest na gromadzeniu
ścieków w zbiornikach bezodpływowych i wywozie ich do punktów zlewczych włączonych najczęściej do kanalizacji komunalnej lub bezpośrednio zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków.
Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy, mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej żadna z gmin w powiecie nie zewidencjonowała wszystkich zbiorników bezodpływowych, dlatego oszacowanie ich ilości, pojemności, stanu technicznego oraz dokonanie oceny prawidłowości ich eksploatacji jest niemożliwe.
Nierozpoznana w pełni sytuacja w gospodarce ściekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych pozwala sądzić, iż prawdopodobnie duża część tych zbiorników nie spełnia wymagań w
zakresie właściwego stanu technicznego, a także wywóz zgromadzonych ścieków odbywa się przez
firmy niekoniecznie do tego uprawnione, a często także dokonywany przez samych użytkowników
(szczególnie w przypadku gospodarstw rolnych) na pola własne w celu rolniczego wykorzystania. Są
to działania niezgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Problem kanalizacji ogólnospławnej na terenie powiatu inowrocławskiego występuje obszarowo na terenie miast, gdzie miejscami brak rozdzielczego systemu kanalizacyjnego. Powoduje to zakłócenia w pracy oczyszczalni, niższą skuteczność redukcji zanieczyszczeń oraz wyższe koszty
oczyszczania. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej w miastach jest zły. W związku z tym w miastach
planuje się wykorzystanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej jako sieci deszczowej, a w pozostałych nieskanalizowanych częściach terenu doprojektowanie dodatkowych kanałów, szczególnie w
częściach obszarów o dużym skupieniu zabudowy. W przypadku pozostałych terenów objętych planową rozbudową sieci kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci rozdzielczej, przy czym w każdym uzasadnionym przypadku planowane jest podczyszczanie ścieków deszczowych przed zrzutem
ich do odbiorników.
Tereny wiejskie nie zostały skanalizowane w stopniu zadowalającym, co powoduje częste
niedociążenie hydrauliczne gminnych oczyszczalni ścieków, ale nadmierne okresowe ich obciążenia
ładunkiem zanieczyszczeń (z powodu ścieków dowożonych).
Badana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska rzeka Noteć niosie wody zanieczyszczone ponadnormatywnie. Na jej stan wpływają w dużym stopniu zanieczyszczenia pochodzące m. in. z nielegalnych wylotów kanalizacyjnych, nielegalnych zrzutów do kanalizacji, wylotów kanalizacji deszczowej oraz z powodu niezidentyfikowanego spływu zanieczyszczeń obszarowych,
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, niewłaściwego wykorzystywania ścieków komunalnych w celach rolniczych itp. Problem jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych i środowiska gruntowego powinien być rozwiązany globalnie dla całego powiatu, a nawet w powiązaniu z
terenami ościennymi powiatu. Rozwiązanie tego problemu wymaga ścisłej współpracy między gminami przy koordynacji powiatu i podjęcia działań systemowych dla całego obszaru inowrocławskiego.
Koszty jednostkowe za pobór wody i odprowadzanie ścieków muszą uwzględniać wszystkie
składniki cenotwórcze, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa produkujące wodę podawana do
sieci wodociągowych i oczyszczające ścieki. Cena 1 m3 wody czy ścieków musi uwzględniać: koszty
remontów, konserwacji, wynagrodzeń pracowników, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, planowane modernizacje, amortyzację obiektów i urządzeń, zysk firmy itp. Koszt jednostkowy
ustalany dla użytkowników indywidualnych (mieszkańców) powinien być niższy niż koszt jednostkowy na potrzeby przemysłu. Jest to m.in. związane z realizacją założeń polityki ekologicznej państwa,
w której to także cena za pobór wody i zrzut ścieków ma być jednym z elementów stymulujących do
ograniczania wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności.
Zaopatrzenie w wodę o dobrej jakości jest jednym z najważniejszych celów zaspokajania potrzeb ludności. Przewiduje się, że docelowo w systemach indywidualnego zaopatrzenia mają pozostać jedynie ci korzystający, dla których doprowadzenie zorganizowanych wodociągów będzie nie-
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uzasadnione ekonomicznie. Takie działania mają także zapewnić poprawę jakości wody dostarczanej do odbiorców tak, aby spełniała ona wymagania stawiane obecnie obowiązującymi przepisami.
W celu ochrony wody i środowiska gruntowo – wodnego niezbędnym jest ograniczanie do niezbędnego minimum źródeł stanowiących zagrożenie dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych.
W zakresie zarządzania zasobami wodnymi w powiecie inowrocławskim przewiduje się ścisłą
współpracę z organami RZGW odpowiadającymi za zarządzanie wodami powierzchniowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu.
Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na jakość oraz stan zasobów wodnych i nierozerwalnie związanych z gospodarką wodną jest gospodarka ściekowa. W świetle takich
uwarunkowań na terenie powiatu będą podjęte działania mające na celu dążenie do realizacji zadań
w gospodarce ściekowej wynikających ze zobowiązań międzynarodowych Polski (stanowisko negocjacyjne w negocjacjach z UE w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisów Prawa Wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej w województwie. W perspektywie do 2015 roku
(okres docelowy niniejszego Programu do 2010) wszystkie aglomeracje o RLM ≥15 000 powinny
zostać wyposażone w mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków z usuwaniem związków
biogennych wraz z systemami kanalizacji.
W związku z tym, że powiat inowrocławski charakteryzuje się przeważającą działalnością
przemysłowo - rolniczą na szczególną uwagę zasługuje także konieczność ograniczania ładunków
azotu wprowadzanego ze ściekami lub nawozami do wód powierzchniowych i do ziemi.
Ponadto wymagane jest ograniczenie zużycia wody podziemnej na cele przemysłowe do niezbędnego minimum, a tym samym doprowadzenie do racjonalizacji wykorzystania eksploatowanych
zasobów wodnych.
Województwo kujawsko - pomorskie należy do obszarów o wysokich walorach i zasobach
wodnych, ale ogólnie zła jakość wód powierzchniowych powoduje, że działania ukierunkowane na
zwiększenie zasobów wody w zlewniach przez ich retencjonowanie muszą być prowadzone równocześnie z działaniami ukierunkowanymi na racjonalizację zużycia wody (eliminowanie zużycia wody
podziemnej przez przemysł) i poprawę jakości wód, przede wszystkim poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miastach i aglomeracjach o RLM powyżej 2 000.
Zarządzanie zasobami wodnymi nabiera szczególnego znaczenia dla województwa, które
charakteryzuje się niską jakością wód powierzchniowych. Warunkiem prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w województwie jest wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe.
W województwie obecnie brak jest kompleksowych rozwiązań gospodarki wodnej. Taka sytuacja jest uwarunkowana m.in. brakiem warunków korzystania z wód dorzecza, a także brakiem całościowego bilansu wodnego województwa.
Celami założonymi w zakresie działań na rzecz ochrony wód w zakresie ich stanu ilościowego
i jakościowego dla rozwoju powiatu inowrocławskiego, przewidziano działania mające na celu
ochronę wód m.in. przez: przemysł oraz rolnictwo i to zarówno w zakresie jej zużycia jak i zrzutów
ścieków, racjonalizację poboru wody dla zaspokojenia potrzeb ludności, modernizację istniejących i
budowę nowych systemów kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów poboru i uzdatniania wody. Działania wspierające w tym zakresie będą wykorzystywały takie instrumenty, jak:
wspieranie dla tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę, wspieranie przedsięwzięć gospodarczych spełniających wszystkie wymagania służące
ochronie wód, objęcie terenu powiatu siecią kanalizacyjną, zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia
wód i środowiska gruntowego, wspieranie racjonalnego rolnictwa pozbawionego dążeń do nadmiernej intensyfikacji oraz edukacje i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Zgodnie z art. 85 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr
62, poz. 627 ze zmianami) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,
określanej za pomocą poziomów substancji w powietrzu, definiowanych jako stężenia tych substancji w powietrzu odniesione do ustalonego czasu lub opad substancji w odniesieniu do ustalonego
czasu i powierzchni. Jak najlepszą jakość powietrza mają zapewnić działania na rzecz utrzymania
poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej (maksymalnie)
na tych poziomach, bądź też zmniejszania ich co najmniej do dopuszczalnych, gdy są one przekroczone.
Powiat inowrocławski leżący na granicy Kujaw i Wielkopolski, w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego jest słabo identyfikowany poprzez swoje walory turystyczne. Kojarzy się bardziej jako ośrodek przemysłowy i centrum aktywności rolniczej ze znanym uzdrowiskiem
w Inowrocławiu.
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Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 7500 różnych podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście dużych zakładów przemysłowych i przetwórczych pracujących głównie w oparciu o lokalny surowiec. Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz
ruch komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, energetyczny, komunalny i transportowy.
Wśród substancji emitowanych przez zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie powiatu
inowrocławskiego przeważają zanieczyszczenia charakterystyczne dla procesów spalania paliw do
celów energetycznych i technologicznych, czyli dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły.
Wielkość emisji zależy od ilości i jakości używanego paliwa, wyposażenia w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe oraz skuteczność działania tych urządzeń. Większość zakładów na terenie powiatu ma uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie odprowadzania substancji do powietrza,
tj. posiada ważne pozwolenie na emisję. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych substancji. Niektóre z zakładów na terenie powiatu pozostające w
ewidencji WIOŚ przekraczają warunki określone w pozwoleniu na emisję gazów lub pyłów do powietrza.
Jednym z głównych problemów występujących zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich
powiatu inowrocławskiego jest tzw. niska emisja, związana ze stosowaniem paliw o gorszej jakości
w paleniskach domowych oraz z działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza. Brak obwodnic w miejscowościach
powiatu ewidentnie wiąże się z kumulowaniem się substancji emitowanych przez środki lokomocji z
emisją z sektora przemysłowego i komunalnego.
Powiat inowrocławski ma drugi, co do wielkości, 16%, udział w emisji pyłów i największy,
37%, udział w emisji gazów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. W roku 2002 zaobserwowano zmniejszenie o ok. 18 % globalnej ilości substancji pyłowych i gazowych emitowanych z
obszaru powiatu inowrocławskiego w porównaniu z rokiem poprzednim. Emisja pochodząca ze spalania paliw (energetyczna) stanowiła nadal ok. 90% emisji całkowitej substancji.
W latach 2001 i 2002 nastąpiło m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z IZCH Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu, wynikające ze wzrostu dyspozycyjności i skuteczności urządzeń odpylających.
Wielkość imisji substancji w powietrzu określa jego jakość. Jest ona oceniana w oparciu o badania monitoringowe prowadzone w sieci krajowej, regionalnej i lokalnej. W 2002 roku monitoring
jakości powietrza atmosferycznego w powiecie inowrocławskim prowadzono na 9 stacjach pomiarowych obsługiwanych przez WSSE. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wartości odniesienia dla stężeń mierzonych substancji, poza pyłem zawieszonym, nie są przekraczane,
przy czym najbardziej znacząca jest emisja dwutlenku azotu i siarki. Obserwuje się pewien wzrost
poziomu zanieczyszczeń komunikacyjnych, w szczególności w większych aglomeracjach. W mniejszych ośrodkach dominujący udział ma tzw. emisja niska.
Z oceny jakości powietrza, dla kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi wynika, że
poziom koncentracji jednej z ocenianych substancji na obszarze powiatu inowrocławskiego w 2002
r. przekraczał wartość dopuszczalną i mieścił się pomiędzy nią a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji. Poziom ten wymaga podjęcia działań identyfikujących obszary występowania przekroczeń i dążenie do osiągnięcia stężeń niższych od dopuszczalnych. Poziomy stężeń
substancji porównane z kryteriami ochrony roślin nie wykazały przekroczeń. Obie klasy wynikowe A
i B nie wymagają podejmowania w roku 2003 działań związanych z opracowaniem programów
ochrony powietrza.
Jak wspomniano wyżej, jednym z głównych problemów występujących zarówno na terenach
miejskich, jak i wiejskich powiatu inowrocławskiego jest tzw. niska emisja, związana ze stosowaniem
paliw gorszej jakości w paleniskach domowych oraz z działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, kumulująca się w przypadku obszarów o zwartej zabudowie z emisją z źródeł komunikacji drogowej. W
związku z powyższym bardzo ważnym czynnikiem, który może powodować rozproszenie zanieczyszczeń jest przewietrzanie większych skupisk źródeł emisji oraz całych miejscowości.
Miasta nazywane są często wyspami ciepła. Różnica temperatur pomiędzy centralnymi częściami miast a sąsiadującymi z nimi terenami wolnymi od zabudowy może wynosić kilka stopni Celsjusza. Źródłem emisji ciepła są źle izolowane rurociągi przesyłające media, niewłaściwie izolowane
przegrody budynków, okna, wyrzutnie spalin, wyrzutnie pary instalacje chłodnicze, miejsca zrzutu
ścieków itp. Zatrzymywanie ciepła w granicach miasta potęguje niewłaściwe jego przewietrzanie na
skutek wysokiej, zwartej zabudowy, często blokującej kierunki przepływu powietrza wskutek naturalnych wiatrów. Zjawisko przegrzania miasta bywa szczególnie nasilone w czasie letnich upałów
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Rozwiązanie problematyki odpowiedniego przewietrzania miast (obszarów zabudowanych)
jest trudne i kosztowne. Problematyka ta winna jednak stanowić bardzo istotny element planowania
przestrzennego. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winno
być poprzedzane analizami kierunków przewietrzania zabudowywanych terenów. Wnętrza urbanistyczne winny być tak kształtowane zapisami planu, aby przy uwzględnieniu naturalnego ukształtowania terenu i istniejącej zabudowy, umożliwić swobodny przepływ wiatru w najczęściej występujących kierunkach. Ponadto należy dążyć do sukcesywnej likwidacji niskiej emisji z centrów miast i terenów o dużej intensywności zabudowy.
Z materiałów będących w dyspozycji autorów wynika, że ogromna większość instalacji ciepłowniczych w powiecie zasilana jest węglem. Ma to bezpośredni wpływ na jakość powietrza i rzutuje jednocześnie na znaczący udział emisji energetycznej, a w tym w szczególności „niskiej emisji” w
emisji całkowitej substancji z terenu powiatu.
Odory do chwili obecnej nie są w Polsce normowane, co nie znaczy, że możemy je pominąć.
Dodatkowo samo odczucie siły i klasyfikacja zapachów na przyjemne i nieprzyjemne, czy odrażające jest bardzo subiektywna. Dokładne określenie odległości oddziaływania zapachów jest niemożliwe, gdyż jest ono bardzo zmienne, uzależnione od wielu czynników, w tym od pogody. Zasięg i oddziaływanie odorów uzależnione są od samego źródła, jego rodzaju i wielkości oraz od warunków
atmosferycznych, a przede wszystkim od siły i kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych.
Mimo, że w analizie SWOT, mieszkańcy powiatu nie sygnalizowali konieczności eliminacji
źródeł odorów, jest zasadne uwzględnienie tej problematyki w zagospodarowaniu przestrzennym.
Dla potrzeb planistycznych winny być opracowane zasady lokalizacji zakładów i przedsięwzięć mogących stanowić potencjalne źródło odorów, np. fermy drobiu, świń, kompostownie, oczyszczalnie
ścieków, palarnie kawy, piekarnie itp. Tereny te powinny być lokalizowane w znacznej odległości od
zabudowy mieszkaniowej (skupisk ludzi) oraz od strony zawietrznej w stosunku do tej zabudowy,
przy uwzględnieniu najczęściej występujących kierunków wiatru.
W powiecie inowrocławskim największe potencjalne zagrożenie występuje wzdłuż dróg krajowych nr 15 i 25 oraz dróg wojewódzkich, obsługujących ruch ponadregionalny i regionalny. Sąsiedztwo wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagającymi zapewnienia właściwych
standardów jakości powietrza powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia. Jest też bezsprzecznym faktem, iż najpoważniejszym problemem jest emisja generowana przez obie drogi krajowe.
Strategia rozwoju województwa i powiatu zakłada restrukturyzację systemu transportowego.
Środkiem, który nie pozwoli co prawda na zmniejszenie emisji, ale ją ukierunkuje na obszary niewymagające ochrony będzie budowa obwodnic miast i wsi. Do minimalizacji emisji spalin z obszarów arterii komunikacyjnych przyczynią się również realizowane zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranów akustycznych oraz nasadzenia zieleni wzdłuż pasów drogowych.
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, celem strategicznym do realizacji w perspektywie do
roku 2010 jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji substancji do powietrza, przy pełnej
harmonizacji standardów jakości powietrza i standardów emisyjnych z prawem UE.
Główny nacisk należy, więc położyć na poprawę jakości stanu powietrza poprzez likwidację
emisji substancji z sektora komunalnego, cechującej się wyraźną sezonowością i mającej decydujący wpływ na powstawanie ozonu w troposferze. Cel ten uznaje się za priorytetowy. Przyjęty cel poprawy jakości stanu powietrza należy, więc uzupełnić o drugi cel, niepogarszania stanu powietrza w
miejscach gdzie jest on właściwy. Oba wymienione cele należy uznać za priorytety zrównoważonego rozwoju powiatu inowrocławskiego i cele nadrzędne programu ochrony środowiska na lata 20032006. Są one zgodne z celami strategicznymi polityki ekologicznej państwa w zakresie zarządzania
jakością powietrza.
Wielkość emisji niektórych substancji do powietrza, tzw. gazów cieplarnianych ma ścisły
związek z możliwością wystąpienia zmian klimatu. Przeciwdziałając zmianom klimatu Polska przyjęła Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokół do tej Konwencji zwany Protokołem z Kioto.
Jednym z głównych przedsięwzięć mających na celu likwidację zjawiska emisji niskiej jest gazyfikacja gmin. Bardzo trudnym do realizacji celem jest nakłonienie mieszkańców poszczególnych
gmin do zmiany czynnika grzewczego z węgla na gaz (po zrealizowaniu gazyfikacji), czy olej opałowy. Tak więc ogromne znaczenie dla likwidacji „emisji niskiej” ma czynnik ekonomiczny. Można nawet spodziewać się, że proces zmian instalacji będzie postępował bardzo powoli i długo. Wynika to
z niekorzystnej sytuacji materialnej mieszkańców.
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Emisja hałasu jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech ekosystemów terenów zurbanizowanych. Zagrożenie hałasem rodzi zjawisko zwane stresem miejskim, odzwierciedlane bardzo często w badaniach ankietowych ludności.
Ze względu na rodzaj źródeł hałasu wyodrębniamy hałas komunikacyjny, przemysłowy i komunalny. Największy zasięg ma hałas komunikacyjny, odbierany przez mieszkańców jako najbardziej dokuczliwy. Jego ograniczenie przedstawia też największe problemy techniczne. Hałas uliczny
oceniany jest jako szczególnie uciążliwy. Z hałasów komunikacyjnych jako najmniej dokuczliwy postrzegany jest hałas kolejowy.
Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu do środowiska, co
zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.
W oparciu o dane charakteryzujące powiat inowrocławski pod względem powierzchni, liczby
ludności i dominujących funkcji można dokonać diagnozy stanu istniejącego pod kątem zagrożenia
hałasem. W powiecie inowrocławskim największe potencjalne zagrożenie hałasem występuje
wzdłuż obu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, obsługujących ruch ponadregionalny i regionalny.
Znaczna część głównych dróg przebiega przez tereny zabudowane, z których większość, to
tereny o funkcji mieszkaniowej, wymagającej zapewnienia komfortu akustycznego. Sąsiedztwo wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagającymi zapewnienia właściwych standardów jakości stanu akustycznego środowiska powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako
miejsca potencjalnego zagrożenia hałasem komunikacyjnym drogowym.
Najpoważniejszy problem stanowią przebiegające przez centrum Inowrocławia i krzyżujące
się drogi krajowe, przenoszące znaczny ruch tranzytowy. Obie drogi przebiegają także przez tereny
zwartej zabudowy innych miejscowości, w tym przede wszystkim Gniewkowa i Złotnik Kujawskich.
Natężenie ruchu na obu drogach obserwowane w centrum Inowrocławia wynosiło ok. 1000 – 1400
pojazdów/dobę, z udziałem ruchu tranzytowego wynoszącym ok. 16 % na drodze nr 25 i 20 – 80%
na drodze nr 52.
Badania wykonane na danym terenie wykazały, że na występują tu przekroczenia wartości
dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku. W oparciu o wyniki badań sporządzono mapę akustyczną.
W oparciu o zebrane informacje i przeprowadzoną na ich podstawie analizę, stwierdza się, że
na terenie powiatu inowrocławskiego występują obszary wymagające w myśl obowiązujących przepisów opracowania programów naprawczych. Wynika to z badań przeprowadzonych przez WIOŚ w
pobliżu dróg krajowych nr 25 i 52 w obrębie Inowrocławia. W oparciu o zebrane informacje nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy któreś z obszarów należy zaliczyć do zagrożonych hałasem.
Należy przewidywać, że w przyszłości będzie następować zmniejszanie się ilości źródeł hałasu przemysłowego i ograniczanie jego zasięgu, zgodnie z obserwowaną w ostatnich latach tendencją ogólnokrajową wynikającą z upadku nienowoczesnych obiektów przemysłowych i korelującą się
ze wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz skuteczniej wdrażających i egzekwujących prawo ochrony środowiska.
W strategii zrównoważonego rozwoju powiatu położono nacisk na poprawę jakości środowiska w otoczeniu arterii komunikacji drogowej. Cel ten uznaje się za priorytetowy. Mając jednak na
uwadze określoną wizję powiatu, która zakłada eksponowanie walorów turystyczno-krajobrazowych
i jednoczesny rozwój rolnictwa oraz aktywności gospodarczej, szczególnego znaczenia nabierają
działania prewencyjne. Przyjęty cel poprawy jakości stanu akustycznego środowiska należy, więc
uzupełnić o drugi cel, niepogarszania stanu środowiska w miejscach gdzie jest on właściwy.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.
Źródłem pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w powyższym zakresie częstotliwości są stacje i linie elektroenergetyczne, urządzenia radionadawcze i radiokomunikacyjne
oraz liczne urządzenia medyczne i przemysłowe. Wpływ tych urządzeń na środowisko jest zależny
od częstotliwości ich pracy, ale przede wszystkim od wielkości wytwarzanej przez nie energii.
Podstawowa zasada ochrony przed polami elektromagnetycznymi została zapisana w art. 121
Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z tą zasadą ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektroma-
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gnetycznych poniżej dopuszczalnych lub, co najmniej na tych poziomach oraz na zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie nowo oddawane linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz podlegają procedurze ocen oddziaływania na środowisko. Oznacza
to, że ich lokalizacja i pozwolenie na budowę muszą być poprzedzone uzgodnieniami z organami
ochrony środowiska. Wymagają również uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska.
Ustawa POŚ zobowiązuje wojewodów do prowadzenia okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz do prowadzenia rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól.
Na terenie powiatu inowrocławskiego znajdują się następujące radiofoniczne stacje nadawcze: Radio As – w Inowrocławiu, przy ul. Fabrycznej 4, Radio Gra – w Inowrocławiu, ul. Chrobrego
75, Radio Maryja – w Inowrocławiu, ul. Laubitza, na wieży kościoła WNMP.
Brak natomiast nadajników telewizyjnych. Pola elektromagnetyczne w miejscach dostępnych
dla ludności w otoczeniu obiektów radionadawczych nie przekraczają wartości dopuszczalnych.
W ostatnich latach nastąpił rozwój nowych technik telekomunikacyjnych i rozwój sieci telefonii
komórkowej. Elementem tej sieci są stacje bazowe telefonii komórkowej należące do Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o., POLKOMTEL. S.A. i Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” Sp. z
o.o. Anteny nadawcze stacji bazowych lokalizowane są na wolnostojących wieżach antenowych lub
na masztach antenowych instalowanych na dachach budynków, a także na istniejących wieżach lub
kominach.
Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją stacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na
środowisko. Przepisy ochrony środowiska nakładają na inwestora obowiązek wykonania pomiarów
pól elektromagnetycznych bezpośrednio po uruchomieniu obiektu. Lokalizacja anten na znacznych
wysokościach (30-40 m npt.) oraz kierunkowa charakterystyka ich promieniowania powodują, że w
miejscach dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny nadawcze
stacji bazowych jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne. Potwierdzają to badania WSSE. Stacje
bazowe nie stanowią więc zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
Na terenach Pogotowia Energetycznego i Głównych Punktów Zasilania – GPZ znajdują się
nadawczo-odbiorcze stacje sieci trunkingowej. Przy tych instalacjach również nie stwierdza się występowania w miejscach dostępnych dla ludności pól elektromagnetycznych o wartościach przekraczających dopuszczalne.
Negatywną konsekwencją lokalizacji anten na dużych wysokościach, jest konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji wsporczych, najczęściej w postaci wież kratowych, które są widocznym
akcentem w krajobrazie. W powiecie inowrocławskim znajduje się wiele terenów o szczególnych walorach krajobrazowych. Dlatego istotne jest lokalizowanie tych obiektów poza miejscami objętymi
szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony przyrody i w taki sposób aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy.
W powiecie inowrocławskim nie przewiduje się, poza już wprowadzonymi do planów inwestycyjnych, nowych inwestycji w zakresie sieci elektroenergetycznych 220 kV i 400 kV.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako preferencje strategii rozwoju wymienia rozbudowę sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. Przewiduje się, że w najbliższych latach będzie następował ciągły rozwój nowych technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Mając to na
względzie oraz biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi telefonii komórkowej i łączności internetowej, która będzie się opierać na łączach radiowych, należy się spodziewać w najbliższych latach budowy kolejnych obiektów radiokomunikacyjnych - źródeł emisji pól elektromagnetycznych do środowiska.
Podstawowy cel wynikający z Polityki ekologicznej państwa - badania kontrolne pól elektromagnetycznych - realizowany będzie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pod warunkiem wyposażenia w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową. Rola powiatu w tym zakresie
powinna polegać na współpracy z służbami kontrolno-pomiarowymi i identyfikowaniu miejsc wymagających badań.
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Wraz z upływem lat wzrasta wpływ substancji chemicznych na środowisko, przy czym główne
zagrożenia powodują trucizny pochodzące z działalności człowieka (spowodowane skażeniem środowiska przyrodniczego przez człowieka, zagrożeniem związanym z wprowadzaniem do obrotu
substancji chemicznych). Na niebezpieczeństwo narażone są oprócz ludzi także poszczególne
komponenty środowiska przyrodniczego: woda, powietrze, gleba, rośliny i zwierzęta.
Obecnie środki chemiczne stosowane są powszechnie m. in. w gospodarstwach domowych,
w przemyśle, w produkcji farmaceutyków. Na szeroką skalę stosowane są chemikalia w rolnictwie
pod postacią pestycydów, nawozów sztucznych. W obrocie znajdują się olbrzymie ilości substancji
chemicznych (w tworzywach sztucznych, ubraniach, żywności, materiałach budowlanych, farbach,
kosmetykach, środkach piorących itd.), a corocznie trafia do obrotu wiele nowych związków chemicznych. Szkodliwość substancji dla człowieka i środowiska może powodować ich niewłaściwe
stosowanie, przechowywanie, opakowanie czy transport.
W związku z powyższym koniecznym stało się opracowanie i wydanie w kraju odpowiednich
przepisów prawnych, normujących proces i metody oceny bezpieczeństwa, potencjalnych źródeł
poważnych awarii, stwarzających potencjalne poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Rolniczo – przemysłowy charakter powiatu inowrocławskiego może spowodować, że niewłaściwa gospodarka chemikaliami może przyczynić się do powstania skutków działalności człowieka
na środowisko niemożliwych do usunięcia. Wysokie uprzemysłowienie regionu szczególnie uwidocznia się w ilościach wytwarzanych i zgromadzonych odpadów przemysłowych.
Na producencie lub importerze substancji ciąży obowiązek przed wprowadzeniem do obrotu
nowej substancji (nie znajdującej się na liście substancji chemicznych występujących w produkcji lub
obrocie) jej zgłoszenia do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
Na terenie powiatu inowrocławskiego poważne awarie mogą być związane z: transportem rurociągami dalekosiężnymi substancji ropopochodnych oraz solanki, transportem drogowym i kolejowym substancji niebezpiecznych, magazynowaniem i stosowaniem w instalacjach technologicznych
substancji niebezpiecznych, magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych, niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne.
Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi wynikają z nagromadzenia i stosowania w
zakładach substancji niebezpiecznych – głównie kwasu solnego, wody amoniakalnej, ługu sodowego, kwasu siarkowego, chloru, metanu, produkty naftowe, gazu płynnego propan-butan. Awarie
zbiorników magazynowych i instalacji technologicznych z substancjami niebezpiecznymi mogą spowodować zniszczenie życia biologicznego w zbiornikach wodnych, przenikanie tych substancji do
gruntu i wód gruntowych. Zagrożenie środowiska odpadami zawierającymi związki toksyczne wynika z przejściowego składowania na terenie zakładów różnych odpadów niebezpiecznych takich jak
np.: przepracowanych olejów.
Potencjalnymi źródłami wystąpienia awarii na obszarze powiatu są liczne rurociągi przesyłowe np.: solanki do Inowrocławia, Janikowa i Bydgoszczy, ścieków posodowych z Inowrocławskich
Zakładów Chemicznych i Janikowskich Zakładów Sodowych oraz projektowane rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych do Kopalni Soli „Góra”.
Ze względu na liniowość każda inwestycja tego typu przecina naturalne struktury przyrodnicze
oraz struktury zagospodarowania terenu (zlewnie rzek, ekosystemy, zespoły krajobrazowe, układy
osadnicze infrastrukturalne). Rurociąg jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska potencjalnie oddziaływuje na środowisko podczas awarii – wyciek punktowy, pęknięcia, pożar, wybuch.
Na terenie powiatu inowrocławskiego są także inne jednostki, których działalność może spowodować poważne awarie, np. stacje i magazyny paliw. Istniejące na terenie powiatu stacje paliw
płynnych, są systematycznie modernizowane i zabezpieczane zgodnie z najnowszymi i dostępnymi
technologiami.
Na liście potencjalnych sprawców awarii w powiecie występują przede wszystkim zakłady:
branży mleczarskiej z uwagi na stosowanie amoniaku (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Inowrocław) oraz Zakłady Mięsne wykorzystujące do celów chłodniczych amoniak, Inowrocławskie Zakłady
Chemiczne „Soda-Mątwy” S.A. magazynujące wodę amoniakalną, kwas solny, ług sodowy i kwas
siarkowy, „Inofama” S.A., w których magazynowany jest kwas solny i chlor, a w Hucie Szkła Gospodarczego „Irena” – kwas siarkowy, natomiast w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – metan.
Dużym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi jest nieprawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku zastosowania chemicznych środków ochrony roślin.
Poważnym źródłem zagrożenia dla powiatu mogą być przewożone przez teren materiały tj.
chlor, kwas siarkowy, dwutlenek siarki itp. zarówno transportem drogowym (możliwość korzystania z
rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych o charakterze wewnętrznym /kolejowo-drogowym/,
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lecz także bezpośrednio można skomunikować się z wieloma dużymi ośrodkami miejskimi kraju np.
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, czy Gdańsk), jak i kolejowym.
W przypadku katastrofy kolejowej zagrożenia dla otoczenia niosą szlaki komunikacyjne kolejowe. Wiąże się to z dużą masą przewożonych towarów, w tym środków chemicznych o właściwościach substancji niebezpiecznych. Przez teren powiatu inowrocławskiego przebiegają m.in. dwa połączenia kolejowe o charakterze międzynarodowym: do Berlina i Pragi.
Potencjalne zagrożenie dla wód stanowią katastrofy i awarie budowli hydrotechnicznych. Budowle wodne służą regulacji zasobów wodnych, przez co niezależnie od ich funkcji, oddziaływują na
środowisko naturalne i stanowią o kierunku zmian w nim zachodzących.
Odrębne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi możliwość wystąpienia
klęsk żywiołowych, które w powiecie inowrocławskim najczęściej mogą być spowodowane powodzią
czy pożarami lasów oraz odpadów. Składowane odpady paląc się wydzielają do atmosfery różnego
rodzaju substancje, w tym substancje trujące, duże ilości dymu oraz substancje o nieprzyjemnym
zapachu pochodzącego głównie ze spalania substancji zawierających białko zwierzęce. Źródłem
zagrożenia wystąpienia awarii mogą także stać się wydzielające w trakcie rozkładu składowanych
odpadów gazy. Szczególne zagrożenie stwarza powstający w wyniku beztlenowego rozkładu metan.
Tworzy on, w szerokim zakresie od 5-15% metanu, w mieszaninie z powietrzem mieszankę wybuchową.
Istotne zagrożenie stanu środowiska w powiecie stanowi byłe wysypisko śmieci dla miasta
Inowrocławia zlokalizowane na gruntach wsi Latkowo. Przeprowadzona w pierwszym kwartale 1998
roku kontrola, wykazała, że na powierzchni ok. 13,2 ha, zdeponowano prawie 160 tys. ton odpadów,
ponad określoną jako dopuszczalną w warunkach składowania odpadów, wysokość 4 m powyżej
hipsometrii dna składowiska. Eksploatacja trwała do 01 lutego 1999 roku. Zagrożenie wysypiska dla
jakości wód wynika przede wszystkim z faktu, iż nie jest uszczelnione od podłoża, co umożliwia migrację zanieczyszczeń, w tym do Kanału Smyrnia. Ponadto składowisko stanowi zagrożenie dla jakości powietrza atmosferycznego (odory), obniża użytkową wartość urodzajnych gleb w bezpośrednim sąsiedztwie oraz stanowi element szpecący krajobraz.
Innym źródłem zagrożenia dla środowiska jest składowisko odpadów komunalnych w Giebni
gm. Pakość.
W ostatnich latach pomimo zagrożeń wystąpienia pożarów w kompleksach leśnych, spowodowanych nadmiernym obniżeniem poziomu wilgotności ściółki leśnej szczególnie w okresach letnich, zjawisko to na terenie powiatu występowało o charakterze lokalnym i nie doszło do rozprzestrzeniania się ognia, które mogłoby spowodować zagrożenie na szerszą skalę.
Wdrażanie niniejszego Programu będzie uzależnione od zrozumienia przez działaczy samorządowych roli i potrzeby instytucjonalnego wzmocnienia administracji zajmującej się problematyką
ochrony środowiska, a także od umiejętności i determinacji władz samorządowych zmierzających do
przejęcia roli koordynującej w zakresie stworzenia spójnego systemu gospodarowania odpadami.
Realizację zadań własnych Powiatu można przewidzieć z największą dozą pewności. Zależeć ona
będzie od dynamiki działania władz samorządowych. Realizacja zadań koordynowanych będzie w
znacznej mierze uzależniona od stanu finansów Państwa i kondycji przedsiębiorstw, które będą musiały dostosować sposób i zakres korzystania ze środowiska do aktualnych standardów. W kontekście zasad dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska zarówno przez instytucje krajowe, jak i dysponujące środkami Unii Europejskiej, najistotniejsza będzie możliwość zgromadzenia
tzw. wkładu własnego w wysokości minimum 15 – 25% wartości zadania inwestycyjnego. Zgromadzenie pozostałej części środków będzie możliwe z pieniędzy funduszy strukturalnych lub, przy
większych przedsięwzięciach, spójności. Ponieważ zasady funkcjonowania krajowych instytucji
wspomagających są dość dobrze znane, nie będziemy się dłużej przy nich zatrzymywać, natomiast
korzystając z materiałów przygotowanych dla Związku Gmin Wiejskich RP, szerzej przedstawimy
ważniejsze fundusze strukturalne Unii Europejskiej zorientowane na ochronę środowiska.
Przewidywane do realizacji inwestycje priorytetowe będą finansowane ze środków własnych i
kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej )
Samorządy powiatowe i gminne bardzo poważnie traktują szansę jaką stwarza możliwość dofinansowania ich przedsięwzięć w obszarze ochrony środowiska z funduszy strukturalnych. Dokładnie analizują swoje potrzeby, szacują budżety i zdolność partycypacji finansowej oraz przygotowują
fiszki projektowe. Coraz dokładniej znane są im również cele Narodowego Planu Rozwoju i pięciu
sektorowych programów operacyjnych, do których zostały przyporządkowane fundusze unijne. Wydaje się jednak, że gminy wiejskie czują się zagubione w wielości priorytetów i trudno jest im samo-

252

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Inowrocławskiego

dzielnie wyselekcjonować te działania, które będą podstawą finansowania planowanych przez nie
projektów w ochronie środowiska.
Selekcja materiału w sposób świadomy pomija więc Sektorowe Programy Operacyjne, których priorytety nie zawierają działań upoważniających do sięgania po fundusze na ochronę środowiska. Dodatkowo, jest skierowana głównie na działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, których beneficjantami mogą być gminy wiejskie.
Kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej jest Narodowy Plan Rozwoju. Dokument ten został
przygotowany na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Nr 1260 z 21 czerwca
1999 r. (1260/99/WE) wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych NPR na
lata 2004-2006 określa cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań
strukturalnych państwa. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający
rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki
rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Narodowy Plan Rozwoju służy jako
baza do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty (ang. Community Support
Framework - CSF) dla Polski. CSF określi wielkość pomocy z funduszy strukturalnych przyznanych
Polsce
Główne cele związane z wdrażaniem trwałego i zróżnicowanego rozwoju w jego wymiarze
ekologicznym zostały zawarte w II Polityce Ekologicznej Państwa, Polityce Ekologicznej Państwa na
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz Narodowej strategii ochrony
środowiska na lata 2000-2006. Dokumenty te zawierają działania państwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Celem nowej polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego mieszkańców, infrastruktury społecznej oraz zasobów przyrodniczych. Tak sformułowany cel znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w NPR, gdzie jako priorytet uznano ochronę środowiska i zagospodarowanie przestrzenne.
Do czynników, które zadecydują o konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów ich pracy
należą również czynniki wynikające ze wspólnotowych wymagań w zakresie ochrony środowiska.
Obok przyjaznej biznesowi polityki makroekonomicznej do czynników, które zadecydują o konkurencyjności polskiej przestrzeni jako miejsca lokacji kapitału będzie dalsza poprawa stanu szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponująca walory polskiej przestrzeni jako
dodatkowej zachęty dla inwestorów.
Celem programu jest wsparcie działań prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej
gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Program Operacyjny będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(ERDF) oraz ze środków krajowych. Na program operacyjny w latach 2004 - 2006 przeznaczone
będzie łącznie 2 529,7 mln euro, w tym środki unijne 1 300 mln euro. Pomoc w ramach programu
adresowana jest do dużych, małych i średnich przedsiębiorstw.
Na lata 2004 - 2006 przewidziano kwotę 163,8 mln euro dla działań pro-środowiskowych w
sektorze przedsiębiorstw. Wykorzystanie pomocy unijnej przy realizacji SPO-WKG będzie służyć
także wspomaganiu polskich przedsiębiorców w uzyskiwaniu pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z
dyrektywą Rady 96/61 /WE).
W ramach priorytetu: rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu wydzielono następujące działania: wzmocnienie instytucji wspierających
działalność przedsiębiorstw, wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, rozwój systemu dostępu do informacji i usług publicznych on-line
W ramach priorytetu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na
Jednolitym Rynku Europejskim wydzielono następujące działania: wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej MSP, wsparcie doradcze w zakresie zwiększania konkurencyjności produktowej i technologicznej MSP, wsparcie nowych inwestycji oraz promocji internacjonalizacji
przedsiębiorstw, wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska.
W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym przyjęto,
że SPO pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
będzie narzędziem w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia
Rady (WE) 1257/99, mają służyć realizacji dwóch celów strategicznych programu, które określono
jako: Cel 1 "Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno - żywnościowej", Cel 2 "Zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich"
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W ramach priorytetu: wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie określono następujące działania: inwestycje w gospodarstwach rolnych, ułatwienie startu młodym rolnikom, szkolenia, wsparcie
doradztwa rolniczego, scalanie gruntów, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
W następnym priorytecie: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wydzielono następujące
działania: odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych
źródeł dochodów, rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem, przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie
odpowiednich instrumentów zapobiegawczych.
W ramach priorytetu: rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych zaproponowano poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych.
Sektor rybacki stanie w dniu akcesji Polski do UE przed poważnym zadaniem sprostania wymaganiom jednolitego rynku europejskiego, norm połowowych i ekologicznych. Konkurencyjność
polskiego rybołówstwa budowana będzie poprzez wycofywanie przestarzałej technicznie floty, modernizację jednostek, wyposażanie w nowoczesne urządzenia, a w szczególności urządzenia zabezpieczające wymogi sanitarne.
W celu wdrożenia priorytetu odnowy i modernizacji floty rybackiej, proponuje się następujące
działania: budowa nowych jednostek, modernizacja istniejących statków, wycofanie (bez pomocy
publicznej) związane z odnową.
Natomiast w ramach ochrony i rozwoju zasobów wodnych, chowu i hodowli ryb, rybackich
urządzeń portowych, przetwórstwa i rynku rybnego, rybołówstwa śródlądowego planuje się następujące działania: ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom
strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz
zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. W ramach ZPORR realizowane będą trzy priorytety: rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej oraz zasobów ludzkich, rozwój lokalny.
ZPORR będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego.
Inwestycje realizowane w ramach działania „Infrastruktura ochrony środowiska" będą również
komplementarne z inwestycjami w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanymi w ramach Fundusz Spójności oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności gospodarki". W ramach SPO WKG wsparcie uzyskają inwestycje w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.
Działanie „Infrastruktura ochrony środowiska" ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń
przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska
naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.
Program Operacyjny Pomoc techniczna 2004-2006 ma za zadanie zapewnić efektywność zarządzania funduszami strukturalnymi oraz prawidłowość interwencji i przejrzystość operacji środków
pomocowych, a także podnieść poziom wiedzy związanych z pomocą strukturalną wśród potencjalnych beneficjentów oraz wśród ogółu społeczeństwa.
Łącznie na realizację wsparcia technicznego zadań polityki strukturalnej w ramach SPO i
ZPORR oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna z funduszy strukturalnych i
środków krajowych przeznaczone zostanie 83,61 mln euro, z czego 75% (62,43 mln euro) pochodzić będzie z wkładu UE, natomiast 25% (21,18 mln euro) ze środków krajowych, z zasobów budżetu państwa oraz zasobów samorządów terytorialnych. Ponad połowa tych środków, czyli 56,61 mln
euro, zostanie alokowanych w ramach sektorowych programów operacyjnych i ZPORR. Pozostała
część środków na wsparcie techniczne tj. 27 mln euro, zostanie wykorzystana na działania Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006. Działania te będą współfinansowane z Europej-
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skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Orientacyjna wartość finansowania Programu w latach
2004-2006 z tego Funduszu wyniesie 20 mln euro. Udział środków wspólnotowych w finansowaniu
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wyniesie 75%. Udział środków krajowych w finansowaniu Programu w latach 2004-2006 wyniesie 7 mln euro.
W ramach programu realizowane będą dwa priorytety: efektywne zarządzanie funduszami
strukturalnymi oraz informacja i promocja działań funduszy strukturalnych.
W ramach pierwszego priorytetu wyodrębniono działania: wsparcie informatyczne, monitorowanie Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów operacyjnych, ocena realizacji Podstaw Wsparcia
Wspólnoty i programów operacyjnych, rozwijanie systemu kontroli finansowej, poprawa kwalifikacji
osób uczestniczących w operacjach funduszy strukturalnych. natomiast w ramach drugiego wydzielono dwa działania: upowszechnianie informacji i promocja interwencji funduszy strukturalnych, system wymiany informacji wewnątrz administracji.
W kontekście wyzwań i strategicznych celów polityki państwa w okresie przystępowania do
UE, jak też celów przypisanych Funduszowi Spójności, określonych w rozporządzeniu Rady
1164/94/WE, w latach 2004-2006 środki tego instrumentu będą przeznaczone przede wszystkim na
niżej wymienione kierunki interwencji: poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie dystrybucji i jakości wody do picia, racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, poprawa jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Edukacja ekologiczna ukazuje zależności człowieka od przyrody, uczy odpowiedzialności za
zmiany dokonywane w środowisku naturalnym, dlatego powinna stać się nieodłącznym elementem
całego procesu edukacyjnego. Zadaniem jej jest wykształcenie społeczeństwa przestrzegającego
zasady zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie zagadnień ekologicznych odbywa się między innymi
poprzez dydaktykę, promocję działań na rzecz racjonalnej gospodarki oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
Kształtowanie świadomości ekologicznej powinno dotyczyć zarówno młodego pokolenia jak i
ludzi dorosłych.
Edukacja ekologiczna wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii
Edukacji Ekologicznej i brzmi następująco: „Edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji
pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Ukazuje zależność człowieka od środowiska
oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Istotne jest, aby został on osiągnięty zarówno wśród młodego pokolenia, jak i u ludzi dorosłych poprzez: edukację ekologiczną w formalnym systemie kształcenia oraz pozaszkolną edukację ekologiczną”. Przedsięwzięcia edukacyjne społeczności lokalnej znalazły odzwierciedlenie m.in. w Wojewódzkim Programie
Ochrony Środowiska. Zamiary w tej materii dotyczą: opracowania i wdrażania programów szkolnych
z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, przygotowywania i udostepniania informacji o stanie zagrożenia środowiska, propagowania tematyki ekologicznej w różnego rodzaju
mediach, propagowania zdrowego stylu życia. Ponadto przewidziano organizowanie konkursów,
olimpiad i przeglądów o tematyce ekologicznej, wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw społecznych.
Realizacja programu obejmuje okres przedakcesyjny (do roku 2004) oraz pierwsze lata członkostwa w Unii Europejskiej. W okresie tym obowiązywać będzie Polityka ekologiczna Państwa
(2002), Strategia zrównoważonego rozwoju kraju, Strategia rozwoju województwa kujawskopomorskiego oraz Program Ochrony Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz większy wpływ
na warunki realizacyjne będą też miały ustalenia wspólnej polityki ekologicznej Unii Europejskiej
określone w Piątym Programie Działań oraz w dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach. W Programie tym mocno akcentowane są instrumenty ekonomiczne i fiskalne. Instrumenty z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu stanowią bardzo obszerną i ciągle rozbudowywaną grupę narzędzi realizacyjnych.
Istotną sprawą jest również informowanie opinii społecznej o postępach w realizacji wybranych zadań programu (wszystkimi kanałami komunikacji społecznej).
System zarządzania realizacją programu jest bardzo ważnym i często niedocenianym elementem budowy powiatowej Agendy 21. Decyduje on bowiem czy w miarę upływu czasu dynamika
procesu realizacji programu będzie rosnąć czy słabnąć.
Do podmiotów zarządzających realizacją Programu należą: Rada i Zarząd Powiatu, Starosta i
koordynatorzy zadań.
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9.

Uzgodnienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i gmin powiatu inowrocławskiego
Załącznikami są pozytywne opinie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i gmin powiatu inwrocławskiego.
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