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1. Metody badań. 

Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzono 15 października 2017 r. na działce 

ewidencyjnej numer 55/1 w miejscowości Radoszki, w gminie Bartniczka oraz na terenach 

położonych w sąsiedztwie tej działki. Celem inwentaryzacji było określenie występowania w 

zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia osobników gatunków objętych ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ich potencjalnych siedlisk oraz 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Rośliny i grzyby objęte ochroną oraz siedliska 

przyrodnicze wyszukiwano na terenie bezpośrednio przeznaczonym pod inwestycje, 

natomiast dla zwierząt obszar ten poszerzono do całej działki oraz terenów sąsiednich. W 

trakcie prac terenowych wyszukiwano osobniki roślin i grzybów chronionych, zwracając 

również uwagę na możliwość występowania porostów nadrzewnych, a także notowano 

wszelkie ślady obecności zwierząt, tj. obserwacje bezpośrednie, odchody, nory, kopce, 

gniazda, tropy. Termin wykonania wizji fenologicznie przypada na koniec okresu 

wegetacyjnego roślin oraz okres migracji jesiennej zwierząt. Z tego względu niemożliwe jest 

wykazanie obecności wszystkich gatunków chroniony zwierząt, które mogłyby 

wykorzystywać omawiany teren w okresie rozrodczym i dla których miejsce realizacji stanowi 

siedlisko. Termin ten jest również niezgodny z wymaganiami zakresu raportu, który 

określono w postanowieniu Wójta Gminy Bartniczka z 8 września 2017, gdzie wskazano, że 

metody i terminy badań należy dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk 

potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji oraz uwzględniając dobre praktyki, np. 

określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. Mając jednak na uwadze 

charakter miejsca realizacji przedsięwzięcia (pole uprawne w sąsiedztwie istniejącego 

gospodarstwa, na skraju miejscowości), skalę i rodzaj oddziaływania przedsięwzięcia oraz 

biorąc pod uwagę wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków zwierząt (w 

szczególności gatunków mniej licznych i mało rozpowszechnionych) tak duży zakres 

czasowy badań wydaje się nieadekwatny, a metodyka GIOŚ w tym przypadku mało 

przydatna. Celem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz 

gatunki chronione i ich siedliska jest określenie jakie elementy objęte będą oddziaływaniem, 

czy to oddziaływanie wpłynie istotnie na funkcjonowanie poszczególnych populacji oraz jakie 

można zastosować działania ograniczające. Państwowy Monitoring Środowiska, w 

podsystemie monitoringu ochrony przyrody, ma za zadanie poznanie stanu zasobów 

środowiska w tym zakresie, określenie trendów populacyjnych, trendów w obrębie 

poszczególnych parametrów itd., a jego adresatem są głównie służby ochrony przyrody 

zarządzające obszarami chronionymi oraz gatunkami chronionym i sporządzające np. plany 

ochrony i plany zadań ochronnych. Przeprowadzenie inwentaryzacji we wszystkich okresach 

fenologicznych, pozwoliłoby zapewne jednoznacznie wskazać występowania kilku gatunków 

chronionych. Pamiętając jednak o skali oddziaływania, bardzo niskich walorach 

przyrodniczych miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz o wymaganiach siedliskowych 

poszczególnych taksonów należy spodziewać się występowania co najwyżej kilku gatunków 

chronionych zwierząt (głównie ptaków) z grupy licznych i szeroko rozpowszechnionych, 

występujących w pobliżu siedzib ludzkich lub na terenach antropogenicznie 

przekształconych. W związku z tym wykonanie badań zgodnie z zaleceniami postanowienia 

pozwoliłoby potwierdzić występowanie np. skowronka Alauda arvense, pliszki siwej Motacilla 

alba, jaszczurki zwinki Lacerta agilis, czyli gatunków dla których realizacja przedsięwzięcia 



 

nie stanowi istotnego zagrożenia, związane by to jednak było z nieuzasadnionym rocznym 

opóźnieniem w możliwości realizacji przedsięwzięcia oraz dużymi kosztami dokumentacji. W 

tym przypadku materiał zebrany w okresie jesiennym, w połączeniu z istniejącymi danymi 

literaturowymi wystarcza do prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na elementy 

przyrodnicze.  

 

2. Opis miejsca realizacji przedsięwzięcia. 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia położone jest na skraju zabudowań miejscowości 

Radoszki, w obrębie rozległych gruntów rolnych intensywnie użytkowanych rolniczo, w 

obrębie funkcjonującego gospodarstwa rolnego. Na przedmiotowej działce znajduje się 

część budynku inwentarskiego wraz infrastrukturą (chlewnia), stogi słomy, kompostownik, a 

w pozostałej części grunt orny (Fot.1,2). Nie stwierdzono tu żadnej roślinności wyższej 

(krzewów i drzew). Od zachodu działka graniczy z drogą gruntową, a dalej uprawą kukurydzy 

(Fot.3), od północy i wschodu z  zabudową zagrodową oraz gruntem ornym (Fot.4), a od 

południa z drogą gruntową, a dalej terenem szkoły podstawowej (Fot.5).  

 

3. Formy ochrony przyrody. 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia położone jest w granicach Górznieńsko - Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego . 

 

Mapa 1. Obszary chronione w obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 

2005 r. w sprawie Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Kujaw.05.83.1556) 

szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie bioróżnorodności na terenach o 



 

nieznacznych zmianach antropogenicznych pogranicza mezoregionów Garbu Lubawskiego, 

Pojezierza Dobrzyńskiego i Równiny Urszulewskiej, ochrona geomorfologicznych form 

młodoglacjalnych oraz popularyzacja i upowszechnienie tych walorów. Na terenie parku 

obowiązują następujące zakazy: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);   

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej, rybackiej i łowieckiej;   

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych;   

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;   

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;   

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;   

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 

turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;   

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodnobłotnych;  

 9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;  

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;  

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;  

13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z zakazami obowiązującymi na tym 

terenie. W ramach przedsięwzięcia nie będą usuwane drzewa i krzewy, nie będzie 

zmieniana rzeźba terenu, ani warunki wodne, a zwierzęta nie będą hodowane metodą 

bezściółkową. Ponadto przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do realizacji ze względu na 

zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Jednakże realizacja takich przedsięwzięć jest możliwa, jeżeli 



 

ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu, tak jak w tym przypadku.  

Pozostałe obszary chronione położone są poza zasięgiem znacząco negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięcia, które ze względu na rodzaj i charakter inwestycji będzie 

ograniczone bezpośrednio do działki na której jest planowane.  

 

4. Ochrona gatunkowa 

W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Spośród zwierząt chronionych, w 

miejscu realizacji przedsięwzięcia stwierdzono jedynie obecność wróbli Passer domesticus, 

oraz trznadla Emberiza citrinella (w pobliżu terenów szkolnych). Ze względu na termin 

wykonania wizji przypadający na okres migracji jesiennej niemożliwe jest wykazanie 

obecności wszystkich gatunków chronionych mogących wykorzystywać omawiany teren w 

okresie rozrodczym. Trznadel gniazduje zapewne w obrębie terenów zadrzewionych na 

południe od miejsca realizacja przedsięwzięcia, a wróbel może gniazdować w obrębie 

istniejącego budynku inwentarskiego. Fragment pola uprawnego, gdzie powstanie budynek 

wraz z infrastrukturą, może stanowić żerowisko gniazdujących trznadli i wróbli. Uszczuplenie 

powierzchni tego siedliska nie będzie miało jednak istotnego znaczenia dla funkcjonowania 

lokalnych populacji tych gatunków, dla których sąsiedztwo miejsc przekształconych 

antropogenicznie nie stanowi zagrożenia. W miejscu realizacji przedsięwzięcia możliwe jest 

występowanie kilku kolejnych gatunków ptaków chronionych, których stwierdzenie o tej 

porze roku nie jest możliwe: np. skowronek polny Alauda arvense, białorzytka Oenanthe 

oenanthe, pliszka siwa Motacilla alba, kopciuszek Phoenicurus ochrorus, dymówka Delichon 

urbicum itd. Wszystkie wyżej wymienione gatunki należą do grupy gatunków bardzo licznych, 

szeroko rozpowszechnionych, występujących w obrębie terenów przekształconych 

antropogenicznie. Na przedmiotowej działce oraz w jej najbliższym sąsiedztwie nie ma 

struktur zwiększających atrakcyjność siedlisk dla chronionych gatunków zwierząt. Brak 

zadrzewień, zakrzewień, cieków, zbiorników wodnych, fragmentów łąk bądź pastwisk itd. 

znacznie ogranicza możliwość występowania tu cennych elementów przyrodniczych. W 

zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie ma miejsc gdzie mogłyby występować chronione 

bezkręgowce. Nie ma siedlisk wodnych atrakcyjnych dla ryb. Spośród gadów możliwe jest 

występowanie jaszczurki zwinki, pospolitego gatunku, zasiedlającego również miejsca w 

pobliżu siedzib ludzkich. Najbliższe miejsca będące potencjalnymi siedliskami rozrodczymi 

płazów (Fot. 6 i 7) znajdują się na terenach dużo niżej położonych, w odległości ok. 300 m 

(zbiorniki w Radoszkach) i 450 m (jezioro Samińskie). Teren ten nie stanowi również 

optymalnego siedliska lądowego płazów. Istniejący budynek chlewni może stanowić miejsce 

występowania pospolitych gatunków nietoperzy, związanych z siedzibami ludzkimi, jednakże 

planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie na populację tych zwierząt.  

 

5. Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne nie podlegają bezpośrednio ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia o ochronie przyrody. Ważne jest jednak uwzględnianie ich w ocenie oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, szczególnie w przypadku inwestycji liniowych, stanowiących 

istotna barierę ekologiczną. Korytarze ekologiczne można rozumieć jako szlaki migracji 

dalekodystansowych, lokalne szlaki migracji, areały osobnicze zwierząt itd. W Polsce 



 

korytarze ekologiczne wyznaczono dotychczas na podstawie potencjału siedlisk dla grupy 

tzw. dużych ssaków, w opracowaniu Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński 

M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 

Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską 

Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011. Przedsięwzięcie 

położone jest poza wyżej wymienionymi korytarzami. 

 

Mapa 2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych (źródło: http://korytarze.pl/) 

Rzeczywiste korytarze ekologiczne roślin i zwierząt są bardzo słabo rozpoznane i należałoby 

wykonać wiele szczegółowych badań żeby określić miejsca wykorzystywane jako korytarze 

ekologiczne. W oparciu o preferencje poszczególnych grup oraz własne doświadczenia 

można jednak określić potencjalne korytarze ekologiczne występujące w okolicy miejsca 

realizacji przedsięwzięcia. Spośród grup, na których korytarze ekologiczne przedsięwzięcie 

mogłoby potencjalnie wpływać negatywnie należy wymienić: płazy, gady, ssaki, w tym 

nietoperze oraz ptaki. Dla wszystkich wyżej wymienionych grup pole uprawne w sąsiedztwie 

terenów zabudowanych stanowi mało atrakcyjny korytarz migracyjny. Istnieją grupy ptaków 

wykorzystujących pola uprawne w trakcie migracji (np. gęsi, żurawie, łabędzie, czajki, siewki 

złote) unikają one jednak sąsiedztwa terenów zabudowanych. Płazy preferują w trakcie 

migracji tereny obniżone, o zwiększonej wilgotności, tereny wzdłuż cieków i zbiorników 

wodnych, wilgotne lasy, łąki i pastwiska itp. Podobnie dla ssaków, zarówno tych małych jak i 

większych tereny wymienione powyżej stanowią dużo atrakcyjniejsze tereny niż pola 

uprawne. Na omawianym obszarze za najatrakcyjniejsze dla zwierząt należy uznać 

obniżenie terenu w rynnie jeziora Samińskiego i doliny rzeki Samionki (na północ) oraz 

dolina rzeki Brynicy i Kanału Brynica (na południe i zachód). Miejsce realizacji 

przedsięwzięcia położone jest na niezalesionym wyniesieniu terenu, położonymi pomiędzy 



 

dolinami o których mowa powyżej, w związku z tym walory miejsca realizacji przedsięwzięcia 

jako lokalnego korytarza migracyjnego są bardzo niewielkie (Fot 8). 

 

Mapa 3. Ukształtowanie terenu w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz potencjalne korytarze ekologiczne zwierząt 

5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze 

Podstawowymi rodzajami oddziaływań tego typu przedsięwzięć na elementy przyrodnicze 

jest niszczenie stanowisk gatunków chronionych roślin, grzybów, zwierząt i ich siedlisk 

poprzez trwałe przekształcenie terenu w miejscu budowanych obiektów (budynków, placów, 

dróg dojazdowych), wzmożony hałas (szczególnie na etapie realizacji) powodujący płoszenie 

chronionych gatunków zwierząt i obniżenie jakości siedlisk zwierząt wskutek pojawienia się 

nowych obiektów budowlanych oraz zwiększenie śmiertelności zwierząt wskutek ruchu 

pojazdów kołowych. W miejscu, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, nie 

stwierdzono żadnych chronionych gatunków roślin i grzybów (w tym porostów) oraz siedlisk 

przyrodniczych, w związku z tym oddziaływanie przedsięwzięcia w tym zakresie można 

wykluczyć. W zasięgu bezpośredniego oddziaływania nie stwierdzono również obecności 

stanowisk gatunków chronionych zwierząt. W ramach przedsięwzięcia nie ma konieczności 

usuwania drzew i krzewów, a zniszczeniu ulegną jedynie uprawy rolne, stanowiące mało 

atrakcyjne siedlisko zwierząt chronionych. Oddziaływanie wskutek wzmożonego hałasu oraz 

obniżenia jakości siedlisk dotyczy przede wszystkim ptaków i ssaków. Ze względu na 

położnie w sąsiedztwie terenów zabudowanych, przekształconych antropogenicznie należy 

uznać, że te rodzaje oddziaływań są pomijalne.  

Mając na uwadze charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację na 

terenach rolniczych, w obrębie funkcjonującego gospodarstwa rolnego, nie przewiduje się 

żadnych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na populacje gatunków 

chronionych oraz na obszary chronione.  

 



 

DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA 

 

Fot.1 Północna część działki 55/1  

 

Fot.2 Południowa część działki 55/1  



 

 

Fot.3 Tereny na zachód od przedmiotowej  działki 

 

Fot.4 Tereny na północ od przedmiotowej działki. 

 



 

 

Fot.5 Tereny na wschód i południe od przedmiotowej działki 

 

Fot.6 Potencjalne siedlisko płazów w Radoszkach 

 



 

 

Fot.7 Jezioro Samińskie 

 

Fot.8 Widok z miejsca realizacji przedsięwzięcia na niżej położone tereny w otoczeniu. 


