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WSTĘP 
Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” (zwanej w dalszej części opracowania „Prognozą…”) są przepisy Ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 
Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów 
obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych 
dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE 
z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” 
przygotowana została przez PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi. 
 
1. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Metodyka opracowania jak również treść Prognozy oddziaływania na środowisko postanowień projektu „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” zostały bezpośrednio podporządkowane zapisom wynikającym 
z  Ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
z  późn. zm.). Zgodnie z art. 51 ust. 2 przywołanego aktu prawnego, prognoza oddziaływania na środowisko (…) 
powinna: 

• zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z  innymi dokumentami, 

• określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu  
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

• określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

• określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

• określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

• określać, analizować i oceniać przewidywane znaczarce oddziaływania na środowisko oraz zabytki,  
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe, 

• przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, 

• przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z  uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

• zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
• zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
• zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
• zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Treść niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko została także podporządkowana uzgodnieniu zakresu  
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych prognozie wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr NNZ.9022.3.258.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku oraz uzgodnieniu 
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie wydanej przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.411.108.2015.MD1 z dnia 25 czerwca 2015 roku. 
W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu projektowanego dokumentu na środowisko wykorzystano 
materiały udostępnione przez Urząd Gminy Bartniczka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz dane pozyskane od instytucji i przedsiębiorstw obsługujących Gminę Bartniczka, dane statyczne 
umieszczone na stronach internetowych Głównego Urzędu Statycznego, dane literaturowe oraz opracowania 
własne. Dokumenty te uzupełniono dokumentacją wcześniej wykorzystaną w trakcie opracowywania projektu 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”. 
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2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU „PLANU 
GOSPDARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BARTNICZKA” I  O  POWIĄZANIACH 
Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
2.1. Zawartość i główne cele projektu „Planu…” 

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” to strategiczny dokument, który wyznacza 
kierunki dla gminy Bartniczka w zakresie działań zarówno inwestycyjnych, jak i miękkich  
w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne, budownictwo publiczne, gospodarka 
przestrzenna, produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie. Plan ma 
również być ściśle związany z realizacją zapisów programu ochrony powietrza obowiązującego dla terenu gminy 
Bartniczka. 
W praktyce projekt „Planu…” ma przede wszystkim służyć wszystkim mieszkańcom gminy dla: 

• osiągnięcia poprawy jakości powietrza, czego efektem będzie poprawa zdrowotności mieszkańców, 
• przyspieszenia procesu modernizacji systemów zużywających energię poprzez uzyskanie wsparcia 

inwestycyjnego, 
• zmniejszenie kosztów energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań techniczno-technologicznych. 

Polityka Unii Europejskiej odzwierciedla potrzebę stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, co podkreślono  
w strategii „Europa 2020”, w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, w celu uczynienia z Europy światowego 
lidera w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych.  
Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym do roku 2020 mają zostać osiągnięte następujące cele: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w stosunku do poziomów z 1990 r., 
• 20% energii zużytej w UE ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, 
• redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do poziomów prognozowanych, co ma zostać 

zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 
Zasada zrównoważonego rozwoju, której rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest bezpośrednią realizacją zapisana 
jest w Konstytucji RP. W grudniu 2010 r. powstały założenia dla Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej (NPRGN), który ma nie tylko uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski  
i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE, ale również umożliwieniu Polsce odegrania aktywnej roli  
w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z założeń programowych 
NPRGN wynikają szczegółowe zadania dla samorządów terytorialnych: 

• rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 
• poprawa efektywności energetycznej, 
• poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 
• rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
• zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” jest szansą na stworzenie spójnej i realnej 
wizji rozwoju energetycznego gminy. Dokument ten umożliwił zidentyfikowanie problemów oraz zaplanowanie ich 
efektywnego ich rozwiązania.  
W trakcie zbierania danych źródłowych posłużono się wykonaną w pierwszym kwartale 2015 roku inwentaryzacją 
emisji gazów cieplarnianych a szczególnie CO2 do powietrza. W celu sporządzenia inwentaryzacji wykorzystano 
wytyczne Porozumienia Burmistrzów „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP)”. Dokument ten, 
dostępny na stronach Porozumienia (www.eumayors.eu), określa ramy oraz podstawowe założenia dla wykonania 
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych do powietrza. 
Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” działaniami objęto zużycie energiii związaną z nim emisję 
CO2 w następujących sektorach:  

• obiekty komunalne,  
• budynki mieszkalne,  
• oświetlenie uliczne,  
• transport.  

Do sporządzenia dokumentu przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów energii cieplnej  
i elektrycznej. Otrzymane wyliczenia i wnioski oparte są na danych, jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma  
i badania ankietowe, oraz nadanych przekazanych przez Urząd Gminy w Bartniczce oraz danych GUS. 
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Jako rok bazowy, w stosunku do którego Gmina będzie ograniczać emisję CO2 przyjęto rok 2004. Do obliczeń 
określono zużycie nośników energii finalnej na obszarze gminy, w podziale na poszczególne obszary. Pod pojęciem 
nośników energii rozumie się zużycie paliw i energii elektrycznej w bezpośrednim zużyciu.1 
Dokument ten jest wyrażeniem woli władz Gminy, a także społeczeństwa lokalnego w celu wdrożenia polityki 
energetycznej na poziomie gminy, której celem będzie wdrożenie planów i zamierzeń sprecyzowanych podczas 
konsultacji, prowadzących do trwałego rozwoju energetycznego gminy oraz wzrostu gospodarczego  
i ekonomicznego przy jednoczesnych działaniach chroniących środowisko. 
Projekt „Planu…” zostanie poddany konsultacjom społecznym i po przeprowadzeniu procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko zostanie przyjęty przez Radę Gminy Bartniczka . 
Projekt „Planu…”  składa się z następujących elementów: 

• informacje ogólne – charakterystyka gminy, ocena stanu istniejącego, 
• charakterystyka nośników energetycznych na terenie gminy, 
• metodologia opracowania dokumentu, 
• cele strategiczne i szczegółowe, 
• identyfikacja obszarów problemowych, 
• ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów 

cieplarnianych, 
• plan gospodarki niskoemisyjnej - plan przedsięwzięć i ich finansowania, 
• opis realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, harmonogram ich wdrażania oraz 

monitorowanie efektów.  
Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” opracowano w oparciu o informacje otrzymane 
do Urzędu Gminy Bartniczka w zakresie: 

• sytuacji energetycznej budynków gminnych użyteczności publicznej, 
• danych na temat opłat oświetlenia ulicznego, 
• Strategii rozwoju Gminy Grążawy do roku 2015, (nazwa gminy Bartniczka przed 2005 rokiem), 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

W ramach inwentaryzacji emisji w transporcie wykorzystano następujące informacje:  
• generalny pomiar ruchu w 2010 roku (Średni Dobowy Ruch),  
• pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku (Średni Dobowy Ruch w punktach pomiarowych  

w 2010 roku). 
W ujęciu przestrzennym projekt „Planu…” opracowano dla całego obszaru geograficznego Gminy Bartniczka.  
Elementem planu jest wyznaczenie kierunków działań prowadzących do racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji 
emisji pyłowo-gazowej na obszarze gminy. W związku z tym określono wizję rozwoju niskoenergetycznego gminy, 
cele strategiczne, a następnie cele szczegółowe. Do celów szczegółowych przypisano konkretne zadania do 
wdrożenia przez zarówno przez samorząd lokalny, jak i inne podmioty. 
 

                                                
1 Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka, PHIN Inwestycje Sp. z o.o., sierpień 2015,  



        Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka 
 

8 

Tabela 1 Cele strategiczne i cele szczegółowe, a także zadania przewidziane do realizacji w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Bartniczka” 

Cele strategiczne Cele szczegółowe Kierunki działań 

nr opis nr opis nr opis 

I 
Redukcja emisji 

gazów 
cieplarnianych 

I.1 

Realizacja idei wzorcowej 
roli sektora publicznego w 

zakresie oszczędnego 
gospodarowania energią 

I.1.1 Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w 
miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin    

I.1.2 
Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej 
usytuowanego w Grążawach i zmiana jego przeznaczenia ze szkoły na 
budynek mieszkalnictwa socjalnego 

I.2 Zmniejszenie emisji pyłów 
i gazów cieplarnianych I.2.1 Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej (remizy 

strażackiej) w Łaszewie  

I.3 

Zwiększenie świadomości 
mieszkańców dotyczącej 
ich wpływu na lokalną 

gospodarkę eko-
energetyczną oraz jakość 

powietrza 

I.3.1 
Szkolenie dla pracowników administracji publicznej i wszystkich 
jednostek podległych Urzędowi Gminy 

I.3.2 
Szkolenie dla pracowników administracji publicznej i wszystkich 
jednostek podległych Urzędowi Gminy 

I.3.3 
Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie 
instytucji kultury i muzeum w istniejącym budynku oświatowym w 
Grążawach 

I.3.4 
Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie 
instytucji kultury i muzeum w istniejącym budynku oświatowym w 
Grążawach 

I.4 Poprawa jakości dróg, 
wpływa na zużycie paliw 

I.4.1 Remont dróg gminnych  

I.4.2 Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka – Grążawy 

I.5 

Wymiana źródeł 
ogrzewania budynków z 

węglowego na inne, 
charakteryzujące 

się mniejszą emisja gazów 
cieplarnianych 

I.5.1 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – usytuowanego 
w Bartniczce na terenie oczyszczalni ścieków.      

I.5.2 Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo (pellet) w Szkole 
Podstawowej w Radoszkach      

II 

Zwiększenie 
udziału energii 
pochodzącej ze 

źródeł 
odnawialnych 

II.1 

Zwiększenie 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii wykorzystywanych 

na terenie gminy 

II.1.1 Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej  

II.2 

Upowszechnienie 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii w obiektach 

budowlanych należących 
do społeczeństwa 

II.2.1 Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych   

II.2.2 Budowa farmy wiatrowej 

II.3 

Stosowanie odnawialnych 
źródeł energii w 

nowobudowanych i 
remontowanych obiektach 

publicznych 

II.3.1 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartniczka  i jej 
wyposażenie 

III 

Redukcja 
zużycia energii 
finalnej, co ma 

zostać 
zrealizowane 

poprzez 
podniesienie 
efektywności 
energetycznej 

III.1 

Realizacja idei wzorcowej 
roli sektora publicznego w 

zakresie oszczędnego 
gospodarowania energią 

III.1.1 Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej   
położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka   

III.1.2 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w 
Bartniczce przy ul. Łąkowej (pełniącego funkcję w części: przedszkola, 
biblioteki, mieszkalną)   

III.1.3 Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej (remizy 
strażackiej) w Łaszewie   

III.1.4 
Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bartniczka  
poprzez docieplenie dachu, wyminę oświetlenia na energooszczędne 
oraz montaż paneli fotowoltaicznych        

III.2 
Zmniejszenie 

energochłonności 
obiektów budowlanych 

III.2.1  Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce    

III.2.2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków    
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Cele strategiczne Cele szczegółowe Kierunki działań 

nr opis nr opis nr opis 
należących do Gminy 

III.3 

Zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej w 

budynkach i oświetleniem 
uliczne 

III.3.1 Budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej, 
przy wykorzystaniu lamp zasilanych energią słoneczną i/lub wiatrową 

III.4 Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 

III.4.1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
Gutowie 

III.4.2 
Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej 
usytuowanego w Grążawach i zmiana jego przeznaczenia ze szkoły na 
budynek mieszkalnictwa socjalnego  

IV 

Poprawa 
jakości 

powietrza oraz 
rozwój 

gospodarki 
niskoemisyjnej 

przy 
zapewnieniu 

zrównoważoneg
o rozwoju 

Gminy 
Bartniczka 

IV.1 Promocja nowych 
wzorców konsumpcji 

IV.1.1 System edukacji społeczeństwa i promocji efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii, ekologicznego trybu życia 

IV.1.2 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – 
ECODRIVING 

IV.1.3 Aktualizacja inwentaryzacji źródeł emisji CO2 oraz aktualizacja bazy 
danych 

IV.1.4 Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Łaszewie poprzez budowę 
placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną nawierzchnią.    

IV.1.5 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne części działki nr  84/1 – 
obręb Bartniczka  

IV.2 

Zapobieganie 
powstawaniu oraz 

poprawa efektywności 
gospodarowania 

odpadami 

IV.2.1 Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w Bartniczce  

IV.2.2 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
(miejscowość Jastrzębie lub Komorowo) 

Źródło: na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
 

2.1.1. Bazowa inwentaryzacja emisji 
Inwentaryzację zanieczyszczeń oraz emisję CO2 do atmosfery wykonano w oparciu o bilans energetyczny dla gminy 
Bartniczka. Jako rok bazowy przyjęto rok 2004, dla którego udało się zebrać kompleksowe dane we wszystkich 
grupach odbiorców. Inwentaryzacja emisji CO2 (bazowa oraz prognoza do roku 2020) została wykonana zgodnie  
z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów określonymi w dokumencie „SEAP” „Jak opracować plan działań na 
rzecz zrównoważonej energii”. W celu obliczenia emisji zanieczyszczeń w roku bazowym wyznacza się zużycie 
energii finalnej dla poszczególnych sektorów odbiorców sektorów odbiorców w tych latach na obszarze całej gminy 
Bartniczka.  
Poniżej przedstawiono następujące obszary odbiorców: 

• budynków użyteczności publicznej, 
• budynków jednorodzinnych/ mieszkalnych, 
• oświetlenia ulicznego 
• transportu 

Wyróżniono najczęściej używane nośniki na terenie gminy 
• Drewno opałowe, 
• Węgiel kamienny, 
• Energię elektryczną,  
• Olej napędowy,  
• Gaz płynny LPG, 
• Benzyna. 

Do inwentaryzacji emisji CO2 zastosowano następujące wskaźniki odpowiednie dla danego nośnika energii.  
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Poniżej przedstawiono wskaźniki wartości które ujęto w tabeli poniżej. 
 
Tabela 2 Wartość wskaźnika emisji CO2 użytych w ramach inwentaryzacji emisji 

Nośnik Wartość wskaźnika (Mg 
CO2/MWh) Źródła danych 

Energia elektryczna 0,812 

KOBIZE - Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności 
dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania 

poziomu bazowego 
dla projektów JI realizowanych w Polsce 

Drewno opałowe 0* 

KOBIZE - Wartości opałowe (WO) 
 i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2008 do raportowania w 

ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 
za rok 2014 

Węgiel kamienny 0,341 

Olej napędowy 0,264 

Gaz płynny LPG 0,201 

Benzyna 0,247 

*Emisji CO2 ze spalania biomasy (drewna opałowego i odpadów pochodzenia drzewnego, odpadów komunalnych biogenicznych i biogazu) nie 
wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami Wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście 
to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy. 

 
Bazowa inwentaryzacja obejmuje obszar całej gminy Bartniczka. Sektor przemysłowy został objęty inwentaryzacją, 
a emisja związana ze zużyciem energii została wyłączona z obliczeń redukcji emisji. 
Łączne zużycie energii końcowej w Gminie Bartniczka w roku 2004 wyniosło 113 753,14,92 MWh/rok  
Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowi sektor mieszkalnictwa który pochłania aż 87,20% 
całkowitego zużycia, kolejny sektor transport stanowi 7,05%. Resztę zużycia stanowi energii pochłaniają budynki 
użyteczności publicznej i energia przeznaczona na oświetlenie uliczne w gminie Bartniczka.  
Najwyższą wartość emisji charakteryzuje się sektor budynków jednorodzinnych stanowiący 69,37%, drugi sektor 
który najwięcej emituje CO2 to budynki użyteczności publicznej i wynosi 20,30%, pozostałe sektory które emitują 
CO2 w dużo mniejszym stopniu to następujące sektory: transport i oświetlenia ulicznego  
Zużycie poszczególnych nośników energii na terenie Gminy jest bardzo zróżnicowanie. W poniższej tabeli 
przedstawiono zużycie energii i roczną emisję dwutlenku węgla dla poszczególnych nośników energii. Sumaryczna 
wartość Emisji CO2 w roku bazowym wynosi 21 703,35 MgCO2.  
Na terenie gminy Bartniczka największy udział nośnika energii to biomasa która, stanowi 56,46%, drugim sektorem 
pod względem udziału energii to węgiel kamienny stanowi 27,17%. Kolejne sektory pod względem zużycia to 
energia elektryczna ok. 9% i olej napędowy ok 5,5%. Na powyższym wykresie przedstawiono udział 
poszczególnych nośników energii.  
Najwyższą wartością emisji CO2 na całym terenie gminy wśród nośników energii stanowi węgiel kamienny  
i wynosi 50,68%, kolejnym nośnikiem który emituje znaczą emisję jest energia elektryczna, która stanowi blisko 
38,96% 
Aby osiągnąć zakładane cele strategiczne do roku 2020 emisja na terenie Gminy Bartniczka powinna zmniejszyć się 
o 4 340,67 MgCO2/rok.2  
 
2.2. Powiazanie projektu z innymi dokumentami, oraz sposoby, w jakich te cele  

i problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 
Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” został opracowany zgodnie wieloma 
dokumentami opracowanymi we wcześniejszym czasie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.3 
Analizując cele sformułowane w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” oprócz 
analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w  dokumentach nadrzędnych oraz określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i  zharmonizowania 
tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki gospodarki niskoemisyjnej gminy 
Bartniczka. 
 

                                                
2 na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Inwestycje  Sp. z o.o., sierpień 2015 
3 na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” PHIN Inwestycje  Sp. z o.o., sierpień 2015 
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2.2.1. Prawodawstwo Unii Europejskiej 
Podpisując Traktat Akcesyjny Polska zgodziła się na respektowanie prawa wspólnotowego zgodnie z przyjętymi  
w Unii Europejskiej zasadami, a więc z pierwszeństwem przed prawem krajowym oraz z uwzględnieniem 
bezpośredniego obowiązywania wspólnotowych rozporządzeń.  
Polityka Unii Europejskiej odzwierciedla potrzebę stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, co podkreślono  
w strategii „Europa 2020”, w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, w celu uczynienia z Europy światowego 
lidera w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych.  
Ze względu na to, iż w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym nie 
funkcjonuje jeden nadrzędny akt prawny, który regulowałby te kwestie. W prognozie oddziaływania na środowisko 
projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” uwzględniono między innymi przepisy 
sprecyzowane w następujących dyrektywach:  

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków. 

b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i  prywatne na środowisko, 

c) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, 

d) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy,  

e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

f) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy 
Rady 85/337/EWG i  96/61/WE. 

 
2.2.2. Dokumenty nadrzędne szczebla krajowego, wojewódzkiego i lokalnego 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest bezpośrednio zapisany w Konstytucji RP obok zasady zrównoważonego 
rozwoju. W grudniu 2010 r. powstały założenia dla Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
(NPRGN), który ma nie tylko uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski  
i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE, ale również umożliwieniu Polsce odegranie aktywnej roli  
w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z założeń programowych 
NPRGN wynikają szczegółowe zadania dla samorządów terytorialnych: 

• rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 
• poprawa efektywności energetycznej, 
• poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 
• rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
• zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 

Priorytety, cele strategiczne, cele szczegółowe i zadania zamieszczone projekcie „Planu…” w odniesieniu do 
poszczególnych celów krótko i długoterminowych zapisanych w innych dokumentach zostały tak sformułowane, by 
w sposób bezpośredni nawiązywać do wymogów i wytycznych zawartych w szeregu dokumentów strategicznych 
opracowanych na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim, obejmujących swoją tematyką szeroko rozumiane kwestie 
ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej m.in. w kontekście planowania gospodarczego, przestrzennego 
i społecznego.  
Wspólną cechą wszystkich scharakteryzowanych poniżej dokumentów, (która to w sposób bezpośredni została 
przeniesiona do projektu „Planu …” jest dążenie do stworzenia warunków niezbędnych do realizacji gospodarki 
niskoemisyjnej oraz wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.  
Zapisy umieszczone w analizowanym projekcie „Planu…” są zgodne z postanowieniami dokumentów 
strategicznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. 
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2.2.2.1. Polityka energetyczna Polski  
W „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”, przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 2009r., jako 
priorytetowe wyznaczono kierunki działań na rzecz:  

• efektywności i bezpieczeństwa energetycznego (opartego na własnych zasobach surowców),  
• zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii 

oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.  
Spośród głównych narzędzi realizacji aktualnie obowiązującej polityki energetycznej szczególne znaczenie, 
bezpośrednio związane z działaniem na rzecz gminy (samorządów gminnych i przedsiębiorstw energetycznych), 
posiadają:  

• Planowanie przestrzenne zapewniające realizację priorytetów polityki energetycznej, planów zaopatrzenia 
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe gmin oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, 

• Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego uwzględniające priorytety polityki energetycznej 
państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno– prywatnego (PPP),   

• Wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace 
badawczo-rozwojowe) ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich.  

 Dokument ten zakłada, że bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie oparte przede wszystkim o własne zasoby,  
w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Ograniczeniem dla wykorzystania węgla jest jednak polityka 
ekologiczna, związana z redukcją emisji dwutlenku węgla. Stąd szczególnie położony jest nacisk na rozwój 
czystych technologii węglowych (tj. m.in. wysokosprawna kogeneracja). Dzięki uzyskanej derogacji aukcjoningu 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla (konieczność zakupu 100% tych upranień na aukcjach, przesunięto na rok 
2020) – Polska zyskała więcej czasu na przejście na niskowęglową energetykę. Z kolei w zakresie importowanych 
surowców energetycznych dokument zakłada dywersyfikację rozumianą również jako zróżnicowanie technologii 
produkcji (np. pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z węgla), a nie, jak do niedawna, jedynie kierunków 
dostaw. Nowym kierunkiem działań będzie również wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej, w przypadku 
której jako zalety wymienia się: brak emisji CO2, możliwość uniezależnienia się od typowych kierunków dostaw 
surowców energetycznych, a to z kolei wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju.  
Polityka energetyczna do 2030 zakłada, że udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce, ma 
wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10-cio 
procentowego udziału biopaliw w rynku paliw. Zapisy te są zbieżne z założeniami PGN. 
 

2.2.2.2. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych  
Rada Ministrów 7 grudnia 2010 r. przyjęła dokument pn. „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych”, stanowiący realizację zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.  
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa przewidywane końcowe zużycie energii 
brutto w układzie sektorowym, tj. w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce i transporcie na okres 2010-
2020 ze wskazaniem scenariusza referencyjnego i scenariusza dodatkowej efektywności energetycznej. 
Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto  
w 2020 r. wynosi 15%, natomiast przewidywany rozkład wykorzystania OZE w układzie sektorowym 
przedstawiono następująco:  

• 17,05% dla ciepłownictwa i chłodnictwa (systemy sieciowe i niesieciowe),  
• 19,13% dla elektroenergetyki,  
• 10,14% dla transportu.  

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w obszarze elektroenergetyki przewiduje przede 
wszystkim: rozwój OZE:  

• w zakresie źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie oraz zwiększony wzrost ilości małych 
elektrowni wodnych.  

• w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa przewiduje utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy 
uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz wykorzystania energii słonecznej.  

• w zakresie rozwoju transportu zakłada zwiększanie udziału biopaliw i biokomponentów.  
Zapisy te są zbieżne z założeniami PGN. 
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2.2.2.3. Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej  
Pierwszy przyjęty dokument pt. „Krajowy plan dotyczący efektywności energetycznej” (w skrócie KPD EE) został 
przyjęty w 2007 roku i stanowił realizację zapisu art.14 ust.2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.  
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 r., Nr 94, poz. 
551) krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej winien być sporządzany co 3 lata i zawierać opis 
planowanych działań i przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach 
gospodarki oraz analizę i ocenę wykonania KPD EE za poprzedni okres.  
Projekt Drugiego KPD EE spełniający powyższe wymagania, w wersji z dnia 18 stycznia 2012 r., został przyjęty 
przez Komisję ds. Europejskich.  
Drugi KPD EE podtrzymuje krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, określony w KPD  
z 2007r. na poziomie 9% oraz zawiera obliczenia dotyczące osz- czędności energii uzyskanych w okresie 2008-
2009 i oczekiwanych w 2016 roku, zgodnie z wymaganiami dyrektyw: 2006/32/WE oraz 2010/31/WE. Z zapisów 
Drugiego KPD wynika, że zarówno wielkość zrealizowanych, jak i planowanych oszczędności energii finalnej, 
przekroczy wyznaczony cel. Zapisy te są zbieżne z założeniami PGN. 
 

2.2.2.4. Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”  
4 lipca 2012 r. kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne  
i środowisko” i zarekomendowało skierowanie dokumentu pod obrady komitetu stałego Rady Ministrów.  
Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle istotne obszary:  

• energetykę, 
• środowisko,  

W ocenie autorów Strategii: 
• należy uzupełniać rozważną politykę odnośnie do rodzimych zasobów energetycznych także o projekty 

dywersyfikacyjne zmniejszające zależność Polski od dostaw nośników energii z jednego kierunku.  
• należy zmniejszać energochłonność krajowej gospodarki poprzez szerokie wspieranie poprawy 

efektywności energetycznej.  
• największym wyzwaniem dla krajowego sektora energetyki jest modernizacja jednostek wytwórczych, 

rozwój sieci  
• przesyłowych i dystrybucyjnych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.  
• rozwój sektora energetycznego powinien się także wiązać z rozwojem kogeneracji i energetyki 

odnawialnej, w tym głównie energetyki wiatrowej, biogazowi i instalacji na biomasę.  
Zamierzenia te są zbieżne z założeniami PGN. 

2.2.2.5. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
 z perspektywą do roku 2030 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 
roku 2030 (SPA 2020) to przygotowany przez Ministerstwo Środowiska dokument, który wskazuje cele i kierunki 
działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020: 
gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, 
energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej  
i obszarach zurbanizowanych. 
SPA 2020 określa m.in. Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska oraz 
podległy mu Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu. Wśród działań 
adaptacyjnych wymienia się tu m.in.: dywersyfikacja źródeł  i  efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na 
zagrożenia naturalne. Zapisy te są zbieżne z założeniami PGN. 
 

2.2.2.6. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 
Głównym celem „Strategii…” jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców 
przy jednoczesnym respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.  
Dla rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego zdefiniowano: 

• cztery priorytetowe obszary działań strategicznych, 
• działania strategiczne (cele strategiczne), 
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• główne kierunki działań strategicznych (cele operacyjne). 
„Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020” wskazuje, że coraz większego 
znaczenia nabierać będzie kwestia polityki energetycznej. Na poziomie regionalnym zagadnienie to jest istotne 
przede wszystkim w aspektach: promocji pozytywnych postaw i innowacyjnych rozwiązań związanych  
z efektywnością energetyczną, aktywizacji gospodarczej z wykorzystaniem sektora OZE oraz ochrony przestrzeni 
przed negatywnymi oddziaływaniami niektórych rodzajów energetyki odnawialnej.  
Projekt „Planu…”  wpisuje się w I obszar priorytetowy – Konkurencyjna gospodarka, w cel strategiczny 
„Gospodarka i miejsca pracy”, w ramach, których zdefiniowano działanie nr 8. Rozwój gospodarczy w sektorze 
odnawialnych źródeł energii”. Kwestie dotyczące gospodarki niskoemisyjnej są poruszone również w celu 
strategicznym „Sprawne zarządzanie”, a dokładniej w działaniu 10. Poprawa efektywności energetycznej. 
 

2.2.2.7. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej 
Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej określa się ze względu na przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu o ozonu. W programie został objęty obszar  
w którym naruszone zostały przekroczenia dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza. Przedstawiono 
kierunki działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska. W celu zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia powyższych przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych oraz ograniczenia 
skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń określona działania plan działań krótkoterminowych.  
 

2.2.2.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
RPO WKP stanowi podstawowy instrument realizacji celów „Strategii rozwoju województwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2020”. Program zawiera streszczenie analizy społeczno-gospodarczej regionu z wynikającymi 
z niej głównymi wyzwaniami rozwojowymi dla województwa, opis priorytetów wraz z uzasadnieniem, syntetyczny 
opis wdrażania, a także szacunkowy plan finansowy. 
Celem głównym RPO WKP jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym 
regionem Europy oraz poprawa, jakości życia jego mieszkańców. 
W Regionalnym Programie Operacyjnymi województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazano również następujące 
wyzwania i potrzeby:  

• wykorzystanie potencjału regiony do produkcji OZE, 
• zmniejszenie poziomu emisyjności i energochłonności gospodarki.  

Szczególne istotne znaczenie w kontekście PGN dla gm. Bartniczka ma Oś Priorytetowa 3: Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, który zakłada m.in.:  

• zwiększenie zastosowania OZE,  
• wsparcie OZE (mikroinstalacje) w ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz restrukturyzacji 

gospodarstw,  
• zmniejszenie emisyjności gospodarki,  
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Gmina Bartniczka dzięki przygotowaniu projektu „Planu…”  będzie mogła ubiegać się o środki unijne m.in. z RPO 
WKP 2014 – 2020, na cele szczegółowe rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na swoim terenie. 
Cele projektu „Planu…” są zgodne z wyznaczonymi priorytetami na szczeblu gminnym, które są zawarte  
w poniższych dokumentach strategiczno - planistycznych. 

 
2.2.2.9. Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022 

„Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2020” jest kluczowym elementem planowania rozwoju 
lokalnego. Jest to dokument, którego jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju powiatu. Strategia 
jest podstawowym instrumentem długofalowego zarzadzania i pozawala na zapewnienie ciągłości i trwałości  
w działaniach władz, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również 
efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak: zasoby ludzkie, 
infrastruktura czy też środki finansowe. 
Założenia projektu analizowanego „Planu…” wpisują się w cel strategiczny, czyli „powiat przyjazny ludziom, 
gospodarce i środowisku”. 
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2.2.2.10. Program Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2018  
z uwzględnieniem perspektywy do 2022 r. 

Dokument zawiera diagnozę stanu środowiska oraz cele, kierunki działań i zadania, których realizacja zapewni 
poprawę i ochronę stanu. Program stanowi następujące kierunki działań na lata2015-2018 w kontekście ochrony 
powietrza. Należą do nich wdrażanie programów ochrony powietrza dla stref zaliczanych do klasy C w zakresie 
wymaganych substancji. Ponadto wspieranie działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji źródeł 
komunalnych, a wspieranie działań inwestycyjnych podmiotów gospodarczych wpływających na ograniczenie 
emisji do powietrza oraz ograniczenie wielkości emisji źródeł liniowych.  
 

2.2.2.11. Strategia rozwoju gminy Grążawy do roku 2015 
Strategia rozwoju gminy Grążawy do roku 2015 stanowi podstawowy dokument planistyczny, który wskazuje 
główne cele dalszego rozwoju gminy Grążawy do 2015 roku. Misją rozwoju gminy jest: gmina przyjazna 
przedsiębiorczości, z rozwiniętą na wysokim poziomie infrastrukturą, podnosząca poziom i standard życia swoich 
mieszkańców. 
Projekt analizowanego „Planu…” wpisuje się w powyższy dokument w zakresie 1. celu strategicznego – „Rozwój 
urządzeń i elementów infrastruktury technicznej, jako podstawowego czynnika warunkującego standard życia 
mieszkańców w gminie oraz istotnego elementu funkcjonowania lokalnej gospodarki”. W celu tym, stwierdza się, 
że infrastruktura posiada kluczowe znaczenie dla wizerunku gminu, a w przypadku gminy Grążawy/Bartniczka 
szczególnego znaczenia nabierają inwestycje proekologiczne.4 

                                                
4 na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Inwestycje  Sp. z o.o., sierpień 2015 
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3. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA  
3.1. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz problemów w tym zakresie 
Analiza stanu środowiska Gminy Bartniczka dokonana została na potrzeby obowiązujących dokumentów 
dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i  przestrzennego Gminy, m.in. w „Strategii Rozwoju Gminy 
Grążawy do roku 2015”. 
W związku z tym niniejsza „Prognoza…” omawia wybrane zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego 
mające ewidentny wpływ na cele i zadania zapisane w harmonogramie zamieszczonym w  projekcie „Planu…”.  
Duży nacisk położono w szczególności na problemy i zagrożenia środowiska przyrodniczego, kulturowego 
i  zdrowia ludzi. Do przeprowadzenia analizy zostały wykorzystane dane zamieszczone w projekcie „Planu…”, 
udostępnione przez Gminę Bartniczka, oraz zgromadzone samodzielnie przez Wykonawcę, w tym również 
opracowania, raporty i analizy przygotowane w ostatnich latach między innymi przez WIOŚ. 
 

3.1.1. Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia 
Bartniczka jest gminą położoną we wschodniej części powiatu brodnickiego, w województwie kujawsko-
pomorskim. Ma kształt wydłużony, łukowy z kierunku południowo – zachodniego na wschód. Maksymalna 
szerokość obszaru wynosi ok. 6 km, a długość ok. 14 km. Do końca 2004 roku gmina funkcjonowała pod nazwą 
gmina Grążawy, z dniem 1 stycznia 2005 roku zmienioną ją na gminę Bartniczka. Powierzchnia gminy wynosi 
83,35 km2 i w jej skład wchodzi 13 sołectw.  
Gmina Bartniczka znajduje się we wschodniej części powiatu, w województwie kujawsko – pomorskim. Graniczy  
z następującymi jednostkami administracyjnymi: 

• od północy sąsiaduje z gminą Brzozie należącą do powiatu brodnickiego, 
• od południowego zachodu z gminą Brodnica należącą do powiatu brodnickiego,  
• od południa z gminą Świedziebnia należącą do powiatu brodnickiego, 
• od południowego wschodu z gminą Górzno należącą do powiatu brodnickiego. 

Niewielki odcinek granicy wschodniej jest zarazem granicą województw : Kujawsko - Pomorskiego i Warmińsko - 
Mazurskiego. 
Bartniczka jest gminą typowo rolniczą. Zasadniczym dochodem gminy jest podatek rolny oraz odpis od podatku 
osób fizycznych. Na terenie gminy funkcjonują 783 gospodarstwa rolne. Największe z nich to Gospodarstwo Rolne 
Spółka z o. o. w Komorowie oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przyszłość" w Nowych Świerczynach. 
Nawiązując do charakteru gminy rolniczej istniejące podmioty gospodarcze mają charakter usługowy, produkcyjny 
lub przetwórczy. W miejscowości Bartniczka funkcjonuje ubojnia "Rolmięs" oraz Piekarnia GS SCH. Także 
w Bartniczce swą działalność prowadzi Producent Mebli "ANNA" oraz Zakład Produkcyjno - Handlowo - 
Usługowy "Kowalk". Podobnie w Grążawach swą produkcję związaną z obróbką drewna prowadzi firma 
"Drewpol". 
Okolice Bartniczki są także miejscem gospodarczej hodowli ryb. Zakłady mechaniczne, kotlarskie oraz 
hydrauliczno - ślusarskie zlokalizowane są w miejscowości Stare Świerczyny. 
Jedynym typowo przemysłowym zakładem funkcjonującym na terenie gminy Bartniczka jest Zakład "GOTEC" 
w Jastrzębiu, który w dalszym ciągu ulega rozbudowie o następne hale i profile produkcji. Inną gałęzią, która 
w chwili obecnej podlega procesowi tworzenia jest baza hotelowo - gastronomiczna niezbędna dla prawidłowego 
rozwoju gminy, powstają trzy obiekty w Bartniczce. 

 
Rysunek 1 Lokalizacja gminy Bartniczka na tle powiatu brodnickiego i województwa kujawsko-pomorskiego 
Źródło:http://bydgoszcz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-pomorskie/portrety_gmin/powiat_brodnicki /gmina_bartniczka.pdf 
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Obszar Gminy Bartniczka posiada stosunkowo dobry układ komunikacyjny, z drogą wojewódzką, siecią dróg 
powiatowych i gminnych. Obecnie w układzie komunikacyjna mało istotną rolę odgrywa linia kolejowa Brodnica – 
Działdowo. Sieć dróg powiatowych i gminnych zapewnia niezbędne potrzeby w zakresie komunikacyjnym 
mieszkańcom gminy. Drogi gminne o długości 101 km są corocznie remontowane, zapewniają dogodny dojazd 
do dróg powiatowych (31 km) oraz drogi wojewódzkiej (17 km). 
Gmina Bartniczka w 98% jest zwodociągowana. Czynna sieć wodociągowa ma długość 130,7 km, a liczba 
przyłączy była równa 865. W 2013 roku z sieci wodociągowej korzystało 3 732 osób (dane GUS, stan na 
31.12.2013 r.). Mieszkańcy gminy zaopatrywani są głównie w wodę pitną z dwóch ujęć zlokalizowanych  
w miejscowości Grążawy i Radoszki. Ujęcie Grążawy zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Bartniczka, 
Zdroje, Grążawy, Łaszewo, Świerczynki, Koziary, Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Komorowo.  
Z kolei ujęcie Radoszki zaopatruje: Radoszki, Samin oraz Gutowo. Tylko wsie Igliczyzna i Gołkówko 
zaopatrywane są w wodę pitną z ujęć zlokalizowanych w sąsiednich gminach.  
Na terenie całej gminy Bartniczka, w ramach gospodarki wodno – ściekowej, rozwiązano problem w zabudowuj 
zwartej. Skanalizowane zostały następujące miejscowości: Bartniczka, Zdroje, Gutowo, Radoszki, Grążawy, 
Łaszewo, Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Komorowo. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi  
558 szt., a długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2013 roku wyniosła 26,2 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 
około 2 244 mieszkańców. Poprzez kanalizację grawitacyjną i tłoczną oraz przy wykorzystaniu 20 przepompowni 
ścieki dostarczane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. Przepustowość tej oczyszczalni określona 
została na poziomie 410 m3/ dobę. Gospodarka wodno – ściekowa w części rozproszonej zabudowy gminy 
rozwiązywana będzie poprzez oczyszczalnie przydomowe. 
Rozbudowana sieć łączy telekomunikacyjnych zapewnia ogólną dostępność w zakresie połączeń telefonicznych. 
Obszar gminy pokryty jest również łączami telefonii komórkowej, lecz na tym terenie nie zlokalizowano stacji 
takiego rodzaju telefonii. 
Obszar gminy, według podziału fizyczno-geograficznego Polski) leży na pograniczu trzech mezoregionów:  

• Pojezierza Dobrzyńskiego (na wschodzie i południu),  
• Garbu Lubawskiego (na północnym wschodzie) 
• Doliny Drwęcy (na północy).  

 

 
Rysunek 2 Mezoregiony i typy krajobrazu na tle powiatu brodnickiego i gminy Bartniczka 
Źródło: na podstawie mapy zamieszczonej na stronie www.swiedziebnia.pl 

 
Rzeźba terenu gminy jest silnie urozmaicona. Najwyższy punkt terenowy znajduje się na zachodzie, w okolicy 
osady Władysławka (161,2 m n. p. m.), a najniższy w Dolinie Drwęcy (około 71,9 m n. p. m.). Zatem deniwelacje 
są duże, bo sięgają do 89 m. Całość obszaru łagodnie obniża się z zachodu na wschód oraz stromą krawędzią na 
północ ku dolinie Drwęcy, w obniżeniu Brynicy.  
Do podstawowych składników rzeźby gminy Bartniczka należą:  

• wysoczyzna morenowa,  
• pagórki morenowe,  
• obniżenie Brynicy,  
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• rynny subglacjalne,  
• dolina Drwęcy.  

Ważnym elementem rzeźby terenu, który warunkuje możliwości rozwoju osadnictwa, rolnictwa i komunikacji itp., 
są spadki terenu. Na terenie gminy Bartniczka można wyróżnić dwie zasadnicze strefy różniące się wielkościami 
nachyleń terenu. Jedną to strefa wysoczyznowa, gdzie występujące nachylenia (z reguły poniżej 12 %) nie 
ograniczają zabudowy i upraw rolnych. Natomiast druga to strefy krawędziowe wysoczyzn, gdzie występujące 
spadki (często poniżej 18 %) stanowią poważną barierę dla gospodarki rolnej i osadnictwa.  
Powierzchnia gminy Bartniczka wynosi 8.335 ha. Struktura użytkowania gruntów rolnych i leśnych na terenie 
Gminy przedstawiania poniższa tabela. 
 
Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Bartniczka 

Użytki rolne: 6401 ha 

grunty orne 5134 ha 

sady 43 ha 

łąki 747 ha 

pastwiska 257 ha 

grunty zabudowane 151 ha 

pod stawami 22 ha 

pod rowami 47 ha 

Grunty leśne 1399 ha 

lasy 1338 ha 

grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha 

Nieużytki 218 ha 

na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
 

3.1.2. Warunki klimatyczne 
Gmina Bartniczka leży w zachodniej części dzielnicy klimatycznej mazurskiej. Klimat gminy jest typowo 
przejściowym między klimatem morskim, a kontynentalnym. Znajduje to wyraz w dużej zmienności  
i różnorodności układów pogody. Średnia roczna temperatura powietrza atmosferycznego kształtuje się na poziomie 
6,9 oC. Najchłodniejszym miesiąc to styczeń, którym średnia temperatura wnosi -3,8 oC, najcieplejszym natomiast 
lipiec z temperaturą 17,3 oC. Obszar ten charakteryzuje się zima, trwającą 91 dni, z kolei lato trwa 90 dni. Liczba 
dni pogodnych to ok. 50, a pochmurnych 130. Na obszarze tym, najczęściej występują wiatry zachodnie – 13,1 %,  
a wiatry z całego sektora zachodniego (W, NW i SW) występują przez 44,5 % przypadków w roku. Z kolei 
najrzadziej występują wiatry z południa (7,7%) i północy (8,6%). Wiatry najczęściej wieją z prędkością 1-2 m/s  
i są klasyfikowane, jako bardzo słabe oraz 2-4 m/s – są to wiatry słabe. Występują one w 70 % przypadkach. Wieją 
najczęściej latem i jesienią. Tak duża ilość wiatrów słabych i bardzo słabych świadczy o występowaniu warunków 
niekorzystnych do rozprzestrzeniania ewentualnych zanieczyszczeń powietrza.  
Dla obszaru gminy Bartniczka klimatyczny bilans wody (ujemna różnica między opadami, a parowaniem) wynosi 
115 mm. Tak duże niedobory wody istotnie determinują warunki produkcji rolniczej. Ponadto obszar gminy 
charakteryzuje się stosunkowo korzystnym topoklimatem. Przeważającą powierzchnię zajmują tereny o korzystnym 
topoklimacie dla budownictwa mieszkaniowego, ogrodnictwa, warzywnictwa, turystyki i rekreacji. Są to tereny 
płaskie, zbocza o ekspozycji dosłonecznej południowej, południowo zachodniej, południowo – wschodniej oraz 
wschodniej i zachodniej. Natomiast niekorzystnym topoklimatem charakteryzują się tereny podmokłe dolin Drwęcy 
i Brynicy, jak również dolinnych zboczy o ekspozycji dosłonecznej północnej, północno – wschodniej i północno-
zachodniej.5  
 
 
 
 
 

                                                
5 na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Inwestycje  Sp. z o.o., sierpień 2015 
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3.1.3. Hydrografia 
Wody powierzchniowe 
Przez obszar Gminy przepływają 3 rzeki: Brynica, Pissa oraz Samionka. Brynica stanowi lewoboczny dopływ 
Drwęcy. Długość rzeki wynosi 23,1 km, z kolei powierzchnia dorzecza to około 290 km2. Średni spadek tej rzeki 
wynosi 1,65 promila. Brynica jest uregulowana w odcinku od stacji kolejowej w Radoszkach, aż do ujścia.  
Pissa to lewoboczny dopływ Brynicy. Uchodzi do niej na wysokości 73,8 m n.p.m na północ od wsi Bartniczka. 
Pissa swój początek bierze z mokradła i torfowiska, który leży poza obszarem gminy. Długość rzeki wynosi 17,5 
km, z kolei powierzchnia zlewni to 150,5 km2. W miejscowościach: Gałkówko, Bachor i Pólko, występuje 
spiętrzone wody Pissy o około 1m, które tworzą rozlewisko o szerokości ok. 5 m. Na odcinku Gałkówko – Bachor, 
rzeka tworzy liczne zakola, szerokość koryta wynosi od 2 do 2,5 m przy głębokości na poziomie 0,3 – 0,5 m. Średni 
spadek tego odcinka to 2,6 promili. W miejscowości Bachor znajduje się kolejny młyn piętrzący wodę do 
wysokości 1 m i powoduje to powstanie rozlewiska o szerokości 5-8 m i długości około 50 m. Charakter brzegu 
rzeki zmienia się gwałtownie na odcinku Bachor – Pólko. W miejscu tym średni spadek wzrasta do 3,95 %, a Pissa 
płynie w głęboko wciętej dolinie. W miejscowości Pólko pracuje kolejny młyn wodny. Poniżej młyna spadek rzeki 
wzrasta do 6,63 %. Po kilkuset metrach dolina się rozszerza.W odcinku ujściowym Pissa zbiera wody rowów, które 
są zasilane przez liczne wysięki, występujące w strefie krawędziowej wysoczyzny i uchodzi do Brynicy w obrębie 
podmokłych łąk. Pissa, przy ujściu do Brynicy, osiąga szerokość 2 – 2,5 m, głębokość 0,5 – 1 m oraz przepływ ok. 
0,8 m3/s. Odcinki rzeki o zwiększonym spadku wykorzystano do produkcji energii elektrycznej. Małe elektrownie 
wodne działają w Gołkówku (12 kW) i w Bachorze (15 kW). Rzeka Pissa wykorzystywana jest dla celów 
retencyjnych i energetycznych. 
Samionka jest prawobocznym dopływem uchodzącym do Brynicy. Ma 8,8 m długości Wypływa ona z mokradła 
stałego w okolicy Leźna Małego. Średni spadek rzeki jest wysoki i wynosi 5,37 promili (odcinkami do 10 promili). 
Szerokość Samionki waha się od 1 do 3 m, głębokość od 0,3 do 0,5 m, a przepływ to ok. 0,15 m3/s. W środkowym 
biegu przepływa przez jezioro Samińskie (50,6 ha). Samionka jest rzeką o niewykorzystywanych możliwościach 
energetycznych i retencyjnych.  
 

 
Rysunek 3 Hydrografia gminy Bartniczka 
Źródło: na podstawie http://mapa.kzgw.gov.pl 

 
Na terenie gminy Bartniczka znajduje się jedno duże jezioro – Jezioro Samińskie, o powierzchni 50,6 ha  
i maksymalnej głębokości 5,0 m. Pomimo atrakcyjnego położenia, jezioro nie zostało jeszcze turystycznie 
zagospodarowane. Spowodowane jest to trudno dostępnymi i zarastającymi brzegami. Do celów kąpieliskowych 
przydatne jest tylko około 9% długości linii brzegowej. Ponadto Jezioro Samińskie zostało zaklasyfikowanedo II 
kategorii przydatności turystycznej. Dodatkowo na obszarze gminy znajduje się jeszcze 7 innych zbiorników 
wodnych o powierzchni ponad 1 ha.6 
 
 

                                                
6 na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Inwestycje Sp. z o.o., sierpień 2015 
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3.1.4. Budowa geologiczna, hydrologia i warunki glebowe 
Na powierzchni obszaru gminy zalegają utwory czwartorzędowe zmiennej miąższości. W podłożu 
podczwartorzędowym występują głównie utwory paleogeńskie. Przy wschodniej granicy gminy stwierdzono  
w podłożu występowanie utworów mioceńskich, natomiast przy granicy południowej i zachodniej – utwory 
plioceńskie (iły plioceńskie, przewarstwione utworami pyłowymi na głębokości około 72 m.) 
Na terenie gminy Bartniczka występuje szereg złóż surowców mineralnych. W ramach inwentaryzacji kopalin 
stałych zinwentaryzowano 7 odkrywek, w tym 1 odkrywkę z piaskiem i pospółką oraz 6 odkrywek piaszczystych. 
Pospolita kopaliną na terenie gminy są piaski o różnym uziarnieniu. Jednak najczęściej są to piaski drobno  
i średnioziarniste. Kruszywo grubsze występuje tylko na wschód od Bartniczki.  
Wszystkie zinwentaryzowane punkty eksploatacji kruszywa posiadają znaczenie lokalne, zaspokajając potrzeby 
miejscowego budownictwa.  
Należy jednak podkreślić, że eksploatacja kruszywa prowadzi do istotnych deformacji krajobrazowych oraz do 
przekształcenia rzeźby terenu. Dlatego też w gminie Bartniczce, która charakteryzuje się występowaniem wysokiej 
rangi walorów krajobrazowych, ewentualna eksploatacja kruszyw prowadzona może być w ograniczonym i tylko 
ściśle kontrolowanym zakresie. 
Na terenie gminy Bartniczka występuje duże zróżnicowanie gleb, pod względem typologicznym, jak również i pod 
względem wartości użytkowej. W znacznym stopniu o rozmieszczeniu danych typów, rodzajów i gatunków gleb 
decyduje występowanie form morfologicznych terenu. Na omawiany terenie występują następujące typy gleb: gleby 
brunatne, gleby bielicowe, czarnie ziemie i gleby organiczne. 
Gleby brunatne zajmują największy (około 60 %) areał gruntów ornych. Wśród nich dominują gleby brunatne 
wyługowe. Gleby brunatne wytworzone z glin występują w klasach bonitacyjnych III a i III b. Gleby brunatne 
wytworzone z piasków gliniastych są średnio urodzajne i zakwalifikowane są do klas bonitacyjnych IVa i IVb. Tego 
rodzaju gleb jest najwięcej na ternie gminy Bartniczka. Obok wspomnianych występują tu również gleby brunatne 
wyługowane wytworzone z piasków luźnych i słabo gliniastych całkowitych. Są to gleby słabe i bardzo słabe, 
zakwalifikowane do IV i V klasy bonitacyjnej.  
Gleby bielicowe występują płatami na terenie wysoczyzny morenowej. Dominują na obszarach płaskich. Zajmują 
około 25 % powierzchni gruntów ornych. Są to gleby dość urodzajne i zakwalifikowane do klasy IIIa i IIIb, 
niekiedy do IVa. Występują na następujących terenach: Świerczyny, Jastrzębie, Łaszewo, Komorowo. 
Czarne ziemie występują niewielkimi enklawami wśród kompleksów gleb brunatnych. Zajmują około 2,5 % 
gruntów ornych. Najczęściej można spotkać je na terenie wsi Jastrzębie. Pomimo znacznej urodzajności, wartość 
użytkowa tego typu gleb jest ograniczona stosunkami wodno – powietrznymi. Występują w klasach IVa i IVb. 
Gleby organiczne powstają w warunkach bagiennych, stąd często nazywane są glebami bagiennymi. Występują  
w Dolinie Drwęcy, Brynicy, w dnach rynien i wytopisk. Największy ich areał znajduje się na terenie następujących 
wsi: Bartniczka, Radoszki, Łaszewo, Gutowo, Jastrzębie. Zajmują około 12 % powierzchni użytków rolnych gminy. 
Wśród tego rodzaju gleb dominują gleby torfowe i mułowo – torfowe.  
Pod względem bonitacyjnym największe powierzchnie zajmują gleby zakwalifikowane do klas IVa (34,8 % 
powierzchni użytków rolnych) i klasy IVb (22,4 %). Znaczny jest również udział gleb słabych – klasy B (9,1 %). 
Dobrych gleb czyli klasy IIIa i IIIb jest odpowiednio 1,7 % i 14,2 %. Na terenie gminy nie występują gleby klasy  
I oraz VI.  
 

3.1.5. Warunki przyrodniczo – krajobrazowe 
Gmina Bartniczka jest gminą wybitnie rolniczą, posiada mało dogodne warunki fizjograficzne dla rolnictwa. Przy 
czym bogactwo walorów przyrodniczych, wraz z niewielkim stopniem degradacji środowiska zadecydowały  
o umieszczeniu Gminy w granicach Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego 
krajobrazu „Doliny Drwęcy” oraz w granicach Zielonych Płuc Polski. 
Łączna powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie gminy Bartniczka wynosi 1.428,89 ha (dane GUS, stan na 
2013 r.) Lesistość obszary wynosi 17,1 % i jest znacznie niższa niż średnia dla powiatu brodnickiego (21,7 %). 
Zdecydowanie przeważają lasy państwowe, które należą do Nadleśnictwa Brodnica.  
Występowanie lasów na terenie gminy Bartniczka charakteryzuje się nierównomiernością i zdeterminowaniem 
przez występowanie gleb o wysokiej przydatności rolniczej oraz przez warunki morfologiczne terenu. Większe 
kompleksy leśne na obszarze gminy występują w dolinach rzecznych – głównie na piaszczystych terasach Doliny 
Drwęcy oraz w obrębie rynien polodowcowych wykorzystywanych przez Brynicę, Samionkę i Pissę. Dodatkowo 
niewielkie kompleksy lasów i terenów zadrzewionych występują w obrębie obniżeń wytopiskowych na 
wysoczyźnie morenowej np. na południe od Komorowa. Z kolei praktycznie bezleśna jest wysoczyzna morenowa  
w okolicach Starych i Nowych Świerczyn, Świerczynek, Łaszewa i Jastrzębia. Także bezleśna jest powierzchnia 
morenowa w rejonie Radoszek, Bartniczki i Gutowa.  
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Lasy na obszarze gminy Bartniczka wykształcone są na siedliskach boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego  
(w rejonie Gutowa) oraz lasu świeżego, lasu mieszanego i boru mieszanego świeżego (w rejonie Długiego Mostu). 
Lasy w rejonie Komorowa wykształcone są na siedliskach boru mieszanego świeżego. Przeważają młode 
drzewostany sosnowe (40 – 60 lat), spotyka się także drzewostany sosnowe prawie 100 – letnie (głównie w rejonie 
Długiego Mostu). Głównie na podmokłych zagłębieniach śródleśnych oraz nad brzegami rzek występują olsy, a na 
południu od Gutowa i w rejonie Długiego Mostu spotkać można brzeziny.  
Część obszarów leśnych sprawuje funkcję ochronną tj. wodochronną – chroni brzegi rzek i jezior oraz ostoje 
zwierząt, które podlegają ochronie gatunkowej, (dlatego z mocy prawa uzyskały status lasów ochronnych). 
Obszary chronione zajmują około 57 % powierzchni gminy Bartniczka. Obszar ten posiada węzłowe położenie  
w ekologicznym (wojewódzkim oraz regionalnym) systemie obszarów chronionych, co więcej w całości znajduje 
się w granicach obszaru funkcjonalnego pn. „ Zielone Płuca Polski”, do którego został włączony w 1994 roku. 
Teren gminy obfituje w większość form ochrony prawnej zarówno wielkoprzestrzennej (parki krajobrazowe, obszar 
chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody) oraz ochrony indywidualnej (pomniki przyrody, użytki ekologiczne). 
Pozostałe formy ochrony to: parki wiejskie, lasy ochronne, strefa ciszy oraz teren ostoi ptactwa wodnego.  
Na obszarze gminy Bartniczka funkcjonuje fragment rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”, który został utworzony 
na mocy Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody (Monitor Polski nr 71, poz. 302) w celu ochrony środowiska wodnego i ryb w nim bytujących.  
W skład Rezerwatu wchodzi rzeka Drwęca oraz tereny przybrzeżne o szerokości 5 m. Powierzchnia Rezerwatu na 
ternie gminy jest równa 9,98 ha.  
Na terenie Rezerwatu zakazuje się m.in..: przegradzania rzeki urządzeniami uniemożliwiającymi rybom swobodny 
przepływ; połowu ryb urządzeniami stałymi; odłowu łososia i troci jakimikolwiek narzędziami; odłowu ryb  
z wyjątkiem połowów wędkarskich dokonywanych przez członków Polskiego Związku Wędkarskiego; niszczenia, 
usuwania oraz jakiejkolwiek eksploatacji roślinności wodnej.  
We wschodniej części obszaru gminy znajdują się granice Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego  
i jego otuliny. Park powstał na mocy Rozporządzenia Nr 1/90 Wojewody Toruńskiego z dnia 11 września 1990 r.  
w sprawie utworzenia Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Toruńskiego Nr 18, poz. 205). Analizowany Park został utworzony na części Pojezierza Chełmińsko – 
Dobrzyńskiego, cechującego się wysokimi wartościami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi  
i rekreacyjnymi, w celu zapewnienia warunków dla aktywnych form ochrony i kształtowania środowiska  
z dopuszczeniem wyłącznie niekolizyjnych form turystyki krajoznawczej. Powierzchnia tego Parku na terenie 
gminy wynosi 1 440 ha, a jego otulina to 1 370 ha, co łącznie stanowi ponad 35 % powierzchni Gminy Bartniczka. 
Północna część terenu gminy Bartniczka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Obszar doliny 
Drwęcy”, który został wyznaczony na podstawie Rozporządzenia Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 
grudnia 1992 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu w województwie toruńskim (Dziennik 
Urzędowy Województwa Toruńskiego Nr 27, poz. 178). Obszary chronionego krajobrazu zostały wyznaczone na 
wyróżniających się krajobrazowo i przyrodniczo obszarach o różnych typach ekosystemów, posiadają powiązania 
przestrzenne z parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu sąsiednich województw.  
„Obszar Doliny Drwęcy” na terenie gminy zajmuje powierzchnię równą 1930 ha, przylegając bezpośrednio od 
zachodu do otuliny Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.  
 

  
Rysunek 4 Lokalizacja obszarów chronionych na tle gminy Bartniczka 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Przez okoliczne tereny (na północ od gminy Bartniczka) przebiegają wyznaczone przez Instytut Biologii Ssaków 
PAN Północno-Centralne Korytarze Ekologiczne: 

• Dolina Drwęcy – Dolina Dolnej Wisły Wschodni, 
• Bagienna Dolina Drwęcy  
• Zintegrowany system przyrodniczy  

Pracownicy Instytutu Biologii Ssaków PAN przygotowali koncepcję sieci korytarzy ekologicznych w Polsce, które 
łączą cenne przyrodniczo obszary kraju i umożliwiają migrację zwierząt i roślin. Opracowano projekt korytarzy 
ekologicznych, mających zapewnić ochronę łączności ekologicznej na terenie Polski. Projekt ten stał się jednym z 
istotnych narzędzi służących do analizy oddziaływania projektowanych dróg i linii kolejowych na populacje 
zwierząt w Polsce. Opracowano wytyczne do projektowania przejść dla zwierząt i innych środków łagodzących 
negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej na populacje dzikich zwierząt. 
W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego naszego kraju i rozbudowy infrastruktury transportowej postępuje 
fragmentacja środowiska naturalnego. Pilnym zadaniem staje się wypracowanie metod przeciwdziałania jej 
skutkom, takim jak zmniejszanie się różnorodności biologicznej, izolacja obszarów przyrodniczo cennych oraz 
ograniczanie szlaków migracji zwierząt. Jednym z dostępnych narzędzi w tym zakresie jest ochrona korytarzy 
ekologicznych dzięki m.in. uwzględnianiu ich w procesach planowania przestrzennego. Łącząc obszary Natura 
2000, obszary chronione i inne cenne przyrodniczo tereny oraz kompleksy leśne, korytarze ekologiczne zapewnią 
spójność Krajowego Systemu Obszarów Chronionych i jego łączność ekologiczną w skali kraju i Europy. 
Wyznaczona sieć korytarzy ekologicznych może być podstawą planowania właściwych i spójnych w skali kraju 
działań (takich jak decyzje lokalizacyjne, zalesienia, budowa przejść dla zwierząt itp.), mających na celu ochronę 
łączności ekologicznej i łagodzenie skutków rozwoju infrastruktury.7 
Ponadto w koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA dolina Drwęcy stanowi korytarz ekologiczny 
o znaczeniu krajowym łączący dolinę Wisły z terenami Pojezierza Mazurskiego. 8 
W celu funkcjonowania sieci Natura 2000, niezbędne jest oprócz zachowania wyznaczonych obszarów z racji na 
rolę w ochronie zasobów gatunków i siedlisk przyrodniczych, umożliwienie migracji zwierząt zarówno w skali 
Polski, jak i Europy. Funkcję tą powinny spełniać zachowane lub wskazane do odtworzenia, korytarze ekologiczne.  
W przedstawionej ocenie oparto się o koncepcję korytarzy ekologicznych opracowany na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska z 2005 r. przez Zakład Badania Ssaków PAN Białowieża, pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza 
Jędrzejewskiego Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Siec Natura 2000 w Polsce.  
W granicach Polski wyróżniono siedem korytarzy głównych, które wskazują zasadnicze kierunki migracji dużych 
zwierząt w skali całego kraju, a nawet kontynentu (tzw. generalne osie migracji). Korytarze te związane są 
najczęściej z dużymi kompleksami leśnymi, usytuowanymi niejako „w ciągu” i stosunkowo blisko siebie oraz  
z szerokimi dolinami rzecznymi, w niewielkim stopniu przekształconymi przez człowieka. Swoistymi 
„odgałęzieniami” omówionych wcześniej korytarzy głównych są liczne korytarze uzupełniające, które zapewniają  
w wielu przypadkach pożądaną możliwość wariantowego kształtowania szlaków wędrówek dużych zwierząt.  

 
Rysunek 5 Lokalizacja gminy Bartniczka względem korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych  
Źródło: Korytarze ekologiczne w Polsce, mgr Marcin Górny, prof. dr hab. W. Jędrzejewski, Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna 
Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy ŁAGÓW 20-22.06.2011  

                                                
7 Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce, http://www.zbs.bialowieza.pl/artykul/492.html 
8 Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022, 2014 
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Według uzyskanych informacji przez północną część gminy Bartniczka przebiegają korytarze ekologiczne.  
Na terenie gminy Bartniczka działają także 3 parki podworskie, które podlegają ochronie na mocy przepisów 
Uchwały nr V/33/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 29 marca 1985 roku w sprawie uznania 
terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie oraz ochrony i zarządzania parkami.  
Na obszarze gminy znajdują się tereny zieleni urządzonej w postaci cmentarzy w miejscowościach: Bartniczka, 
Gutowo, Jastrzębie, Łaszewo, Radoszki, Świerczyny Nowe. W tabeli poniżej przedstawiono listę pomników 
przyrody, które podlegają ochronie przyrody i znajdują się na obszarze Gminy Bartniczka. 
 
Tabela 4 Lista pomników przyrody na terenie Gminy Bartniczka 

Nr w Rejestrze 
Wojewódzkim Rodzaj pomnika przyrody 

Opis pomnika Lokalizacja pomnika 
przyrody Rok uznania 

obwód [cm] wysokość [cm] 

13 dąb 484 21 Leśnictwo Borek 1955 

17 dąb 552 18 Leśnictwo Długimost 1955 

90 lipa 406 27 Gutowo – w parku 1978 

289 8 dębów 220 - 390 21 - 22 Sokołowo – w parku 1994 

351 lipa drobnolistna 434 21 przy drodze Górzno – 
Brodnica w Bartniczce 1994 

352 8 drzew (5 lip, czeremcha, 
klon, kasztanowiec) 310 – 413 26 - 29 Gutowo – w parku 1994 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Tom I 

 
W gminie Bartniczka występują także obiekty uznane za użytki ekologiczne. Zostały one powołane na mocy 
Rozporządzenia Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie uznania za użytki 
ekologiczne towarów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Toruńskiego Nr 15, poz. 88). Poniżej znajduje się zestawienie opisywanych użytków ekologicznych. 
 
Tabela 5 Lista użytków ekologicznych w Gminie Bartniczka 

Nr w Rejestrze 
Wojewódzkim 

Nadleśnictwo/leśnictwo – oddział 
leśny Działka ewidencyjna Powierzchnia [ha] Opis powierzchni 

U 86 Brodnica/Borek – 2f 2 L 0,75 bagno porośnięte brzozą 

U 87 Brodnica/Borek – 4d, h 4/1 L 1,74 bagno porośnięte brzozą 
i olchą 

U 89 Brodnica/Borek – 285 g 285/1 L 0,93 bagno porośnięte 
wierzbą 

U 106 Brodnica/Długimost – 258j 258 L 2,47 bagno porośnięte olchą 

U 109 Brodnica/Długimost – 259 1, p 259/2 L 4,88 bagno porośnięte 
brzozą, olchą i wierzbą 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Tom I 
 
Strefa ciszy została wprowadzona na rzece Drwęca z obrzeżem o szerokości 200 m, na podstawie Zarządzenia 
Porządkowego Nr I/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 6 września 1978 roku w sprawie 
wprowadzenia stref ciszy na wodach oraz terenach rekreacyjnych i wypoczynkowych województwa toruńskiego. 
Na terenie Strefy zakazuje się: używania silników spalinowych na jednostkach pływających, ruchu pojazdów 
mechanicznych o napędzie spalinowym, używania poza pomieszczeniami zamkniętymi źródeł hałasu uciążliwych 
dla otoczenia. Wymienione zakazy nie dotyczą jednak dróg publicznych do obiektów gospodarczych  
i turystycznych oraz pól namiotowych i campingów. 
Ponadto północne tereny gminy Bartniczka znajdują się w granicach ostoi ptactwa wodnego „Bagienna Dolina 
Drwęcy”. W jego skład wchodzi dolina Drwęcy wraz z dolnymi odcinkami dolin rzek Brynicy i Samionki. Teren 
ten został wpisany na listę Polskich Ostoi Ptaków na mocy międzynarodowej konwencji w Ramsara o ochronie 
obszarów wodnych i błotnych z dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 24). 
Szerokość Doliny wacha się od 0,6 do 3,0 km i pocięta jest siecią rowów, licznymi starorzeczami. Koryto Drwęcy 
posiada charakter naturalny, rzeka silnie meandruje. Wczesną wiosną wylewa, tworząc olbrzymie rozlewiska. Na 
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tym terenie roślinność jest urozmaicona, oprócz roślinności łąkowej występują tu szuwary turzycowe i trzcinowe 
oraz niewielkie lasy i zakrzewienia olszowe. 
W ostoi „Bagienna Dolina Drwęcy” gniazdują m.in.: perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, bąk, bocian 
biały, łabędź niemy, gęgawa, krakwa, krzyżówka, cyranka, płaskonos, gągoł, tracz nurogęś, kania rdzawa, błotniak 
stawowy, orlik krzykliwy i wiele innych. W okresie wędrówki wiosennej w ostoi przebywają duże ilości ptaków 
wodno – błotnych. Ponadto ostoja jest żerowiskiem licznych ptaków drapieżnych gniazdujących w pobliskich latach 
– kani czarnej, kani rdzawej, bielika, jastrzębia, krogulca, orlika krzykliwego. Mają tu pierzowisko gęgawy, zimują 
łabędzie nieme i łabędzie krzykliwe. 9 
 

3.1.6. Obszary objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną 
Przez teren gminy prowadzą dwa znakowane szlaki turystyki piesze: 

• szlak niebieski: Górzno – Gutowo – Radoszki – Samin Janówko – Jajkowo; 
• szlak zielony: Górzno – Zdroje – Grążawy – Nowy Dwór – Tama Brodzka. 

Atrakcyjnym szlakiem, leżącym na peryferiach terenu gminy, jest również szlak kajakowy Drwęcy. 
Na obszarze gminy Bartniczka znajduje się szereg obiektów o walorach turystycznychi rekreacyjnych: 
• Grążawy: 

o Kościół parafialny p.w. Św. Marcina - został zbudowany w 1763 r., a rozbudowanyw 1886 r., drewniany 
o konstrukcji zrębowej, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium; 

o drewniana dzwonnica z 1795 r.; 
o chaty drewniane z połowy XIX w; 

• Gutowo: 
o Dwór murowany z drugiej połowy XIX w. oraz park podworski z XIX w.; 
o zabudowania folwarczne; 

• Jastrzębie: 
o Kościół parafialny p.w. NMP – zbudowany w 1812 r., drewniany, jednonawowy, z trójbocznie 

zamykanym prezbiterium. Od strony zachodniej znajduje się wieża. Przy kościele znajduje się cmentarz z 
nagrobkami z końca XIX w. 

o liczne obiekty dawnego budownictwa ludowego (chłopskie chaty); 
• Komorowo: 

o Zespół podworski, w którego skład wchodzą: murowany dwór, zabudowania gospodarcze (w tym 
gorzelnia z 1902 r., i obora z początku XX w.); 

o Park Krajobrazowy z drzewostanem w wieku ok. 100 lat; 
• Długi most: 

o wczesnośredniowieczne grodzisko u wlotu Brynicy do Drwęcy; 
• Radoszki: 

o Kościół parafialny p.w. Świętych Wawrzyńca i Mikołaja – zbudowany w 1717 r., drewniany, konstrukcja 
zrębowa; 

o grodzisko wczesnośredniowieczne (stożkowate); 
• Świerczyny Nowe:  

o Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla z 1912 roku, murowany oraz cmentarz z końca XIX w.; 
o obiekty budownictwa ludowego – dawna kuźnia i zakład kołodziejski, obiekty murowane z ok. 1912 r.10 

                                                
9 na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Inwestycje  Sp. z o.o., sierpień 2015 
10 na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Inwestycje  Sp. z o.o., sierpień 2015 
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4. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM  

4.1. Powietrze atmosferyczne 
Rolniczy charakter gminy Bartniczka wraz z brakiem strategicznego lokalnego przemysłu są powodem, że na 
opisywanym obszarze nie występują zanieczyszczenia technologiczne.  Zatem głównym rodzajem zanieczyszczeń 
w zakresie powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia energetyczne, pochodzące z systemu ogrzewania 
mieszkań oraz obiektów produkcyjnych. Drugim źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w gminie są 
pojazdy mechaniczne. Stan czystości powietrza atmosferycznego gminy Bartniczka należy uznać za stosunkowo 
dobry. Nieodnotowywane są na tym terenie przekroczenia dopuszczalnych norm obowiązujących w zakresie 
ochrony powietrza atmosferycznego. Jednak biorąc pod uwagę zwiększoną emisję głównie w okresie jesienno – 
zimowym (sezon grzewczy) mogą wystąpić lokalne uciążliwości.  
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego za rok 2014 wykonana została w oparciu o ustawę - Prawo 
ochrony środowiska, wprowadzoną w życie w 2001 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150) oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska do tej ustawy.  
W ocenie uwzględniono podział kraju na strefy, określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 
2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Według tego 
podziału w województwie kujawsko - pomorskim wydzielono 4 strefy;: 

• aglomerację bydgoską,  
• miasto Toruń,  
• miasto Włocławek, 
• strefę kujawsko - pomorską.  

Liczba stref w całym kraju, w którym dokonuje się klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia, wynosi 46, natomiast 
pod kątem ochrony roślin - 16 stref.  
Gmina Bartniczka znajduje się w strefie kujawsko-pomorskiej. Według badań rocznej oceny powietrza 
atmosferycznego, znajduje się w niekorzystnej strefie C ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych: 
pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu. 
Według danych zamieszczonych w „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 
roku” stężenia zawartości związków chemicznych w powietrzu w 2014 roku były następujące: 
Dwutlenek siarki  
Stężenie średnie roczne ze wszystkich stałych stacji pomiarowych osiągnęło wartość 4,9 µg/m3 – podobną jak  
w roku 2013. Na terenie województwa utrzymuje się osiągnięty w ostatnich latach niski poziom stężeń SO2. Nigdzie 
nie został przekroczony żaden z poziomów dopuszczalnych: 1-godzinny i 24-godzinny oraz poziomy określone ze 
względu na ochronę roślin (średni roczny i średni dla pory zimowej). Zanieczyszczenie powietrza metodą pasywną 
mierzono w 2014 roku na terenie 14 powiatów w województwie. Stężenie średnie SO2 ze wszystkich punktów 
pasywnych wyniosło 7,5 µg/m3, natomiast stężenia średnie roczne z poszczególnych stacji zawierały się  
w przedziale od 2,5 µg/m3 (Pruszcz, ul. Tucholska) do 18,0 µg/m3 (Rypin, skrzyżowanie ul. Willowej i Zielonej).  
Dwutlenek azotu  
Stężenie średnie roczne ze wszystkich stałych stacji pomiarowych osiągnęło poziom 15,8 µg/m3 (w roku 2013 – 
16,2 µg/m3). Obserwuje się w wieloleciu utrzymujący się stały poziom stężeń dwutlenku azotu. W 2014 roku 
nigdzie nie zostały przekroczone poziomy dopuszczalne NO2 (wartość średnia roczna oraz 1-godzinna). 
Maksymalne stężenie 1-godzinne osiągnęło 146 µg/m3 na stacji „Plac Poznański” w 25 Bydgoszczy przy stężeniu 
dopuszczalnym 200 µg/m3. Duży wpływ na poziom immisji dwutlenku azotu w pobliżu dróg ma emisja 
pochodzenia komunikacyjnego. Szybki wzrost liczby pojazdów i związany z nim 10 wzrost emisji spalin przyczynia 
się w dużej mierze do zwiększenia zawartości dwutlenku azotu w powietrzu.  
Wyniki pomiarów pasywnych nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) określonego jako stężenie 
średnie roczne, najwyższe stężenie średnie roczne wyniosło 33,2 µg/m3 (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 37), a najniższe 
5,8 µg/m3 (Gaj w gminie Radomin).  
Wśród czterech miast, najwyższe stężenie średnie NO2 z pomiarów pasywnych uzyskano średnio dla Bydgoszczy 
(22,2 µg/m3), a najniższe dla Włocławka (11,4 µg/m3). W Bydgoszczy najwyższe stężenia miesięczne dwutlenku 
azotu odnotowuje się rokrocznie w punktach o nasilonym ruchu pojazdów komunikacyjnych. Najwyższe stężenia 
miały miejsce w sezonie grzewczym i jest to efekt nakładania się na siebie emisji niskiej oraz emisji 
komunikacyjnej. W Toruniu średnio w półroczu chłodnym stężenie NO2 było wyższe 1,8 razy niż w półroczu 
letnim. Najwyższe stężenia w Toruniu średnie dla roku, dla okresu letniego oraz dla okresu zimowego wystąpiły  
w rejonie ruchliwych ulic (punkty pomiarowe przy skrzyżowaniu Szosy Lubickiej z ul. Olsztyńską oraz przy ul. 
Wschodniej). We Włocławku najwyższe stężenie wystąpiło w rejonie ul. Toruńskiej (18,0 µg/m3). W Grudziądzu 
natomiast stężenie średnie z 9 punktów w mieście osiągnęło wartość 12,5 µg/m3. Wśród pozostałych miejscowości 
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największe zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu wystąpiło w Kowalewie Pomorskim, Białych Błotach 35 
dni ze stężeniem średnim dobowym wyższym od 50 µg/m3) w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku. 
Wyniki pomiarów pasywnych nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) określonego jako stężenie 
średnie roczne, najwyższe stężenie średnie roczne wyniosło 33,2 µg/m3 (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 37), a najniższe 
5,8 µg/m3 (Gaj w gminie Radomin). Grudziądzu, Koniczynce, Nakle n.Notecią, Inowrocławiu oraz w Ciechocinku, 
natomiast w przypadku stężenia średniego rocznego (ponad 40 µg/m3) w Bydgoszczy przy Placu Poznańskim (42,0 
µg/m3) i w Nakle nad Notecią (48,3 µg/m3).  
Pył zawieszony PM2,5  
Stężenia średnie roczne nie przekroczyły wartości 25µg/m3 (docelowa i równocześnie dopuszczalna dla roku 
kalendarzowego), a najwyższe stężenie odnotowano w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza (24,6 µg/m3). W sezonie 
zimowym, w miarę obniżania temperatury powietrza, stężenia pyłu wzrastają, co wskazuje na istotny wpływ emisji 
pochodzenia energetycznego. Stężenia średnie z sezonu zimowego były w 2014 roku dwukrotnie, a na niektórych 
stacjach nawet trzykrotnie wyższe niż średnie z sezonu letniego.  
Ozon  
Nie zanotowano przekroczeń poziomu docelowego określonego ze względu na zdrowie ludzi. Najwięcej wartości 
(18 dni) stężeń 8-godzinnych ozonu wyższych od normowanych 120 3µg/m odnotowano średnio w ciągu trzech lat 
2012-2014, na stacji Zielonka w Borach Tucholskich. Natomiast poziom celu długoterminowego ustalony ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi był przekraczany w 2014 roku na wszystkich stacjach: w Bydgoszczy przez  
7 dni, w Toruniu przez 3 dni, w Zielonce 16 dni, a w Koniczynce przez 23 dni.  
Dla terenów pozamiejskich obowiązuje ponadto poziom docelowy i poziom celu długoterminowego wskaźnika 
AOT40 dla ozonu, obliczony dla okresu wegetacyjnego (1.V.-31.VII.) z pięciu lat. Na stacji mierzącej stężenie 
ozonu i spełniającej kryterium lokalizacji ze względu na ochronę roślin - Zielonka - wskaźnik AOT40 z czterech 
lat (2011-2014) stanowił 79% wartości poziomu docelowego.  
Tlenek węgla  
Pomiary stężenia tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym wykonywano w 2014 roku w 6 stacjach: dwóch  
w Bydgoszczy oraz po jednej w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i w Zielonce. Nie odnotowano przekroczenia 
normy 8-godzinnej na żadnej stacji. Maksymalna wartość stężenia wyniosła 5156 µg/m3 (52 % poziomu 
dopuszczalnego) w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego.  
Benzen  
Na żadnym stanowisku pomiarowym nie wystąpiły wartości wyższe od poziomu dopuszczalnego 5 µg/m3. 
Najwyższe stężenie (2,99 µg/m3), stanowiące 60 % poziomu dopuszczalnego uzyskano w Nakle nad Notecią,  
a najniższe w Grzmięcy na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (0,93 µg/m3). Stężenie średnie roczne ze 
wszystkich stacji wyniosło 1,4 µg/m3 i było niższe o 16% niż w roku 2013. W przebiegu rocznym stężeń zarysowało 
się, podobnie jak w latach poprzednich, wyraźne maksimum w miesiącach zimowych. Stężenia średnie dla półrocza 
zimowego 2014 roku były na wszystkich stacjach wyższe od analogicznych dla półrocza letniego, przy czym 
największe różnice między sezonami wystąpiły w Nakle nad Notecią (3,3 µg/m3), w Bydgoszczy przy Placu 
Poznańskim (2,5 µg/m3) i w centrum Grudziądza (2,3 µg/m3).  
Metale w pyle zawieszonym  
W 2014 roku wykonywano pomiary stężeń następujących metali w pyle zawieszonym PM10: ołowiu, kadmu, niklu  
i arsenu. Dla trzech spośród wymienionych metali obowiązują poziomy docelowe (kadm, nikiel, arsen), a dla ołowiu 
– poziom dopuszczalny.  
Średnie stężenie ołowiu ze wszystkich stacji wyniosło 0,0133 µg/m3. Dla porównania w roku 2013 była to wartość 
0,0127 µg/m3. Najwyższe stężenie średnie roczne odnotowane w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza stanowi 4 % 
poziomu dopuszczalnego.  
Średnie stężenie kadmu z 9 stacji osiągnęło wartość 0,4 ng/m3, a maksymalne 0,6 ng/m3 (w Nakle nad Notecią  
i w Grudziądzu), przy wartości docelowej 5 ng/m3, natomiast analogiczne stężenia dla niklu wyniosły: 1,1 ng/m3  
i 1,6 ng/m3 (przy ul. Dziewulskiego w Toruniu) przy wartości docelowej 20 ng/m3.  
Wyniki badań arsenu w pyle zawieszonym PM10 również okazały się korzystne – poziom docelowy 6 ng/m3 nie 
został nigdzie przekroczony, a najwyższa wartość 1,6 ng/m3 uzyskana na stacji przy ul. P.Skargi w Nakle nad 
Notecią stanowi 27 % poziomu docelowego.  
Benzo(α)piren w pyle zawieszonym  
Dla benzo(α)pirenu obowiązuje od 2008 roku poziom docelowy jako wartość stężenia średniego rocznego 1 ng/m3. 
Stężenia średnie z roku 2014 nie przekroczyły poziomu docelowego jedynie na jednej stacji – Zielonka  
w Borach Tucholskich (0,8 ng/m3). Najwyższe stężenia średnie roczne odnotowano w Nakle nad Notecią (7,7 
ng/m3, co stanowi 770% poziomu docelowego) oraz w centrum Grudziądza (4,4 ng/m3 – 440% poziomu 
docelowego). Na wszystkich stacjach nastąpił wzrost stężeń w stosunku do roku 2013.  



        Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka 
 

27 

Stężenie średnie roczne ze wszystkich stałych stacji pomiarowych osiągnęło poziom 15,8 µg/m3 (w roku 2013 – 
16,2 µg/m3). Obserwuje się w wieloleciu utrzymujący się stały poziom stężeń dwutlenku azotu.  
W 2014 roku nigdzie nie zostały przekroczone poziomy dopuszczalne NO2 (wartość średnia roczna oraz  
1-godzinna). Maksymalne stężenie 1-godzinne osiągnęło 146 µg/m3 na stacji „Plac Poznański” w 25 Bydgoszczy 
przy stężeniu dopuszczalnym 200 µg/m3. Duży wpływ na poziom immisji dwutlenku azotu w pobliżu dróg ma 
emisja pochodzenia komunikacyjnego. Szybki wzrost liczby pojazdów i związany z nim 10 wzrost emisji spalin 
przyczynia się w dużej mierze do zwiększenia zawartości dwutlenku azotu w powietrzu.  
Wśród czterech miast, najwyższe stężenie średnie NO2 z pomiarów pasywnych uzyskano średnio dla Bydgoszczy 
(22,2 µg/m3), a najniższe dla Włocławka (11,4 µg/m3). W Bydgoszczy najwyższe stężenia miesięczne dwutlenku 
azotu odnotowuje się rokrocznie w punktach o nasilonym ruchu pojazdów komunikacyjnych. Najwyższe stężenia 
miały miejsce w sezonie grzewczym i jest to efekt nakładania się na siebie emisji niskiej oraz emisji 
komunikacyjnej. W Toruniu średnio w półroczu chłodnym stężenie NO2 było wyższe 1,8 razy niż w półroczu 
letnim. Najwyższe stężenia w Toruniu średnie dla roku, dla okresu letniego oraz dla okresu zimowego wystąpiły  
w rejonie ruchliwych ulic (punkty pomiarowe przy skrzyżowaniu Szosy Lubickiej z ul. Olsztyńską oraz przy ul. 
Wschodniej). We Włocławku najwyższe stężenie wystąpiło w rejonie ul. Toruńskiej (18,0 µg/m3). W Grudziądzu 
natomiast stężenie średnie z 9 punktów w mieście osiągnęło wartość 12,5 µg/m3. Wśród pozostałych miejscowości 
największe zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu wystąpiło w Kowalewie Pomorskim, Białych Błotach  
i w Osielsku.  
Pył zawieszony PM10  
Stężenie średnie ze wszystkich stacji wyniosło 32,9 µg/m3 i było wyższe od analogicznego z roku 2013 o 14,6%.  
W roku 2014 na terenie województwa nie stwierdzono wśród stężeń 24-godzinnych żadnego przypadku 
przekroczenia poziomu informowania 200 µg/m3 ani poziomu alarmowego 300 µg/m3.  
Wystąpiły natomiast przekroczenia poziomu dopuszczalnego: w przypadku stężeń 24-godzinnych (więcej niż  
35 dni ze stężeniem średnim dobowym wyższym od 50 µg/m3) w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku,  
Wyniki pomiarów pasywnych nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) określonego jako stężenie 
średnie roczne, najwyższe stężenie średnie roczne wyniosło 33,2 µg/m3 (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 37), a najniższe 
5,8 µg/m3 (Gaj w gminie Radomin).  
Pozostałe pomiary zanieczyszczeń powietrza  
Wśród nienormowanych zanieczyszczeń mierzonych na stacjach pomiarowych, w 2014 r. zaobserwowano istotny, 
niekorzystny kierunek zmian w Grudziądzu na stacji komunikacyjnej przy ul. Piłsudskiego, gdzie stężenie NO 
wzrosło o 51%, a stężenie NOx o 43% oraz w Świeciu przy ul. Kolejowej na stacji zakładowej (wzrost stężenia 
siarkowodoru o 9 µg/m3 i merkaptanu metylu o 10,3 µg/m3).  
Opad pyłu badany był w 2014 roku na stacjach zakładowych w czterech rejonach województwa: Soda Polska Ciech 
Zakłady Produkcyjne w Inowrocławiu i w Janikowie, MONDI Świecie S.A. oraz Lafarge Cement Polska  
w Piechcinie. Średni opad pyłu ze wszystkich 53 stacji wyniósł 29,7 g/m2/rok, natomiast w 2013 r. – 49,5 g/m2/rok. 
Najwyższy opad pyłu w 2014 roku zanotowano w rejonie Soda Polska Ciech Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu – 
93,6 g/m2/rok. W przypadku opadu kadmu i ołowiu pomiary prowadzono w 2014 r. w 5 stacjach pomiarowych  
w Piechcinie. Średni opad ołowiu ze wszystkich stacji wyniósł 0,0014 g/m2/rok, natomiast średni opad kadmu 
0,00008 g/m2/rok.  
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego  
W 2014 roku wykonano mikrobiologiczne badania powietrza atmosferycznego w rejonie oczyszczalni ścieków  
w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej. Badania prowadzono na czterech stałych stanowiskach pomiarowych.  
We wszystkich próbkach pobranych w 2014 roku dwa mierzone parametry wykazały, że powietrze było 
niezanieczyszczone: liczba gronkowców hemolizujących alfa oraz liczba gronkowców hemolizujących beta.  
W przypadku ogólnej liczby bakterii powietrze było niezanieczyszczone w trzech punktach, a jedynie po północnej 
stronie oczyszczalni zdarzały się wyniki wskazujące na średnie zanieczyszczenie. Z kolei liczba promieniowców, 
Pseudomonas fluorescens i liczba gronkowców mannitolododatnich wskazuje na dobrą jakość powietrza, tylko 
pojedyncze próbki powietrza były średnio zanieczyszczone. Zarejestrowano jednostkowe przekroczenia 
dopuszczalnych norm dla ogólnej liczby grzybów: w maju w pobliżu punktu zlewnego oraz w sierpniu w trzech 
punktach pomiarowych (związane z pracami remontowymi prowadzanymi w tym czasie na terenie oczyszczalni).  
W tych dwóch miesiącach zanieczyszczenie powietrza określono jako zagrażające środowisku naturalnemu 
człowieka (liczba grzybów przekraczała 10000 w 1 m3 powietrza atmosferycznego).11  
 

                                                
11 na podstawie „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku”, Bydgoszcz 2015 
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4.2. Wody powierzchniowe i podziemne 
Podstawą prowadzenia monitoringu jakości wód powierzchniowych w roku 2014 był Program Wojewódzkiego 
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013 – 2015, opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy, zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Lata 2013 – 2015 
stanowią drugą część sześcioletniego cyklu gospodarowania wodami: 2010 – 2015. Monitoring wód płynących 
realizowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.11.2013 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz.U. 2013 r., poz. 1558).  
W roku 2014 analizę jakości wód prowadzono w 54 punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na 32 
ciekach w tym w trzech punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Bartniczka.  
 
Tabela 6 Klasyfikacja stanu/ potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód w 2014 r. w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych 
w rejonie gminy Bartniczka 

L.p. 

Nazwa 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 
morfologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Stan/ potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
bakteriologiczna 

1 pow. Pissy, 
Bartniczka 

IO, MIR IO IO, 
MIR II klasa II klasa Umiarkowany  Umiarkowany 

2 
ujście do 
Drwęcy, 

Długimost 

IO, MIR IO IO, 
MIR II klasa II klasa dobry dobry Umiarkowany 

3 
ujście do 
Brynicy, 

Bartniczka 

IO, MIR IO IO, 
MIR II klasa II klasa Umiarkowany  Zła 

Źródło: na podstawie „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku”, Bydgoszcz 2015 

	  
Ocenę stanu wód płynących przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.10.2014 r.  
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód (JCW) powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2014, poz. 1482). Należy zwrócić uwagę, że w naturalnych JCW 
określany jest stan ekologiczny, natomiast w sztucznych i silnie zmienionych – potencjał ekologiczny. Klasyfikacja 
w punktach pomiarowo-kontrolnych rzek jest podstawą do klasyfikacji jednolitych części wód Stan/potencjał 
ekologiczny określany jest na podstawie oceny biologicznej, fizykochemicznej i hydromorfologicznej.  
Klasyfikacja stanu (potencjału) ekologicznego wód płynących, wykazała, że na terenie gminy Bartniczka wody są  
w stanie dobrym i umiarkowanym. Należy zwrócić uwagę, że stan/potencjał ekologiczny wyznaczają przede 
wszystkim wyniki badań biologicznych.  
 

	  
Rysunek 6 Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód płynących w 2014 roku  
Źródło: na podstawie „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku”, Bydgoszcz 2015 
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W zakresie fizykochemicznym wody we wszystkich trzech punktach zaliczono do II klasy czystości. 
W 2014 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego badano także stan jezior, niemniej jednak badania te 
nie obejmowały jezior zlokalizowanych na terenie gminy Bartniczka. 
W 2014 roku Państwowy Instytut Geologiczny w województwie kujawsko–pomorskim przeprowadził badania wód 
podziemnych pochodzących z 31 otworów zlokalizowanych na 10 jednolitych częściach wód podziemnych 
(JCWPd).  
Na podstawie badań nie stwierdzono występowania wód podziemnych w I klasie czystości, a jedynie w przedziale 
klas II do V:  

• II klasa – 5 punktów (16,1%), 
• III klasa–14 punktów (45,2%), 
• IV klasa – 5 punktów (16,1%), 
• V klasa – 7 punktów (22,6%).  

W przeważającej ilości punktów dominowały wody w III klasie czystości.  
Na jakość wód podziemnych zasadniczo wpływa stan wód powierzchniowych, ze względu na brak warstwy 
izolacyjnej, w związku z tym wody podziemne nie mają naturalnej ochrony przed zanieczyszczeniami 
z powierzchni terenu. Stąd też główne zagrożenia wód podziemnych są takie same jak dla wód powierzchniowych.12 
 

4.3. Hałas komunikacyjny 
W zakresie monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2014 roku WIOŚ w Bydgoszczy wykonał pomiary poziomu 
hałasu w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców oraz na terenach nie wymienionych w art. 117 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony środowiska.  
W ramach tego monitoringu do wielodobowych długookresowych pomiarów poziomu dźwięku hałasu drogowego 
wytypowano w województwie stanowiska w miejscowościach: Solec Kujawski, Kowalewo Pomorskie i Rypin. 
Krótkookresowe pomiary hałasu drogowego wykonywano w Lubrańcu, Chełmży oraz hałasu tramwajowego  
w Bydgoszczy.  
Badania te nie objęły gminy Bartniczka.13 
 

4.4. Promieniowanie elektromagnetyczne  
W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary natężenia pola 
elektromagnetycznego (PEM) w 45 punktach na terenie województwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645), pomiarów dokonuje się w miastach o liczbie 
mieszkańców przekraczającej 50 tys. osób, w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys. osób oraz na 
obszarach wiejskich, w każdej z wymienionych grup typuje się 15 punktów pomiarowych w danym roku 
kalendarzowym, a badania w tych samych punktach powtarzając co trzy lata.  
W 2014 roku w żadnym punkcie nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego poziomu PEM (7 V/m). Najwyższe 
średnie wyniki otrzymano dla miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców (0,47 v/m), najniższe dla terenów 
wiejskich (0,21 V/m). Najwyższe natężenie (0,84 V/m) zmierzono w Bydgoszczy, przy ul. Wawrzyniaka 14  
i Średniej. Najniższe – 0,05 V/m – przy ul. Świerkowej 12 w Pile Młyn.  
Nie zaobserwowano znaczących zmian natężenia pola elektromagnetycznego w tych samych punktach, badanych  
w 2008 i 2011 roku.  
Badania nie objęły punktów zlokalizowanych na obszarze gminy Bartniczka.14 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 na podstawie „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku”, Bydgoszcz 2015 
13 na podstawie „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku”, Bydgoszcz 2015 
14 na podstawie „Informacji o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku”, Bydgoszcz 2015 
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4.5. Podsumowanie  
Po analizie istniejącego stanu środowiska możliwe jest wskazanie głównych problemów środowiskowych 
występujących w poszczególnych sektorach. Zidentyfikowane problemy zestawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 7 Ocena stanu środowiska gminy Bartniczka wskazuje następujące problemy występujące w najważniejszych sektorach środowiska 

Powietrze atmosferyczne Wody powierzchniowe i podziemne 

ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE NA TERENIE GMINY 
 

Corocznie zwiększający się ruch komunikacyjny 
Słaba jakość dróg na obszarze gminy  
W okresie letnim występuje emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z 
powierzchni odkrytych 
Niska emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków 
Brak centralnego systemu ogrzewania 
Dominuje przestarzały system grzewczy 
W okresie zimowym bardzo znaczące jest oddziaływanie emisji z 
indywidualnego ogrzewania budynków 
32% budynków jednorodzinnych jest opalanych węglem kamiennym 
Spalanie paliw stałych niskiej jakości 
Dominacja niskosprawnych systemów grzewczych w budynkach 
mieszkalnych 
Niski udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym 
Niewiele gospodarstw domowych i przedsiębiorstw korzysta z 
odnawialnych źródeł energii, 
Niski poziom wiedzy ekologicznej o niskiej emisji 

WODY POWIERZCHNIOWE ZAKLASYFIKOWANE DO II 
KLASY 

 
Umiarkowany potencjał ekologiczny badanych wód 
powierzchniowych  
Zła ocena bakteriologiczna w punkcie „ujście do Brynicy, 
Bartniczka” 
Niezorganizowane zrzuty ścieków  
Niski poziom sieci kanalizacyjnej i w konsekwencji mieszanie 
ścieków sanitarnych z wodami opadowymi i roztopowymi 
Na jakość wód podziemnych wpływa stan wód 
powierzchniowych 
Brak uporządkowanej gospodarki ściekowej i wodami 
opadowymi na terenie gminy 
Zagrożenia dla czystości wód powierzchniowych wynikające z 
złej jakości powietrza 

Źródło: opracowanie własne 
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Przewiduje się, że brak realizacji postanowień projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej…” spowodowałby 
następujące skutki: 

• pozytywne dla środowiska i mieszkańców: 
o niepodejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury miałoby pozytywne konsekwencje  

w postaci braku utrudnień głównie w trakcie realizacji inwestycji - są to oddziaływania czasowe, 
o brak zagrożenia dla ewentualnych miejsc gniazdowania ptaków i nietoperzy w trakcie prac 

termomodernizacyjnych. 
• negatywne dla środowiska i mieszkańców: 

o brak wykorzystania energii słonecznej  poprzez panele fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych 
i użyteczności publicznej , 

o niska jakość oświetlenia na drogach, niski poziom bezpieczeństwa, 
o brak Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, w wyniku czego niska jakość usług w zakresie 

segregacji odpadów na obszarze gminy, niewielkie możliwości dla mieszkańców w tym zakresie, 
o niski stopień oczyszczania ścieków komunalnych, 
o brak dostępu do sieci kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, 
o słaba termoizolacja budynków użyteczności publicznej co wpływa na potrzebę spalania dużej 

ilości paliw i w wyniku tego zwiększania zjawiska niskiej emisji, 
o słaba termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego co wpływa na potrzebę spalania 

dużej ilości paliw i w wyniku tego zwiększania się niskiej emisji, 
o brak działań modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków co wpływa na niski stopień oczyszczania 

ścieków komunalnych, 
o brak działań edukacyjnych, doradczych i wspierających procesy decyzyjne i inwestycyjne  

w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, 
o brak dobrej jakości dróg gminnych, 
o brak ścieżek rowerowych, 
o małe możliwości rozwoju  
o brak uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej, 
o niski stopień segregacji odpadów. 

Analiza powyższych skutków braku realizacji projektu „Planu…” prowadzi do wniosku, iż niezrealizowanie 
dokumentu wywołać może zarówno skutki pozytywne jak i negatywne. Niemniej na szesnaście głównych i  ogólnie 
sformułowanych skutków wymienionych powyżej, tylko dwa są pozytywne. Podkreślić należy iż jeden skutek 
pozytywny wynikający z braku realizacji działań związany jest z czasowym utrudnieniem dla mieszkańców  
w trakcie prowadzonych prac remontowych w budynkach, inwestycji drogowej, rozbudowy oczyszczalni lub 
przydomowych oczyszczalni ścieków lub Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
 Oddziaływania te mogą wiązać się z hałasem, pyleniem w trakcie działań termomodernizacyjnych oraz 
okresowymi utrudnieniami na drogach zwężeniami i czasowymi objazdami dróg. Jedynym pozytywnym skutkiem 
braku realizacji zamierzeń „Planu…” jest brak zagrożenia dla ewentualnych gniazd ptasich i miejsc bytowania 
nietoperzy mogących występować w załomach dachów budynków, w których planowane są prace 
termomodernizacyjne.  
Należy podkreślić, iż najważniejsze i  najgłębsze skutki braku realizacji „Planu…” mogą wystąpić w sferze 
ekologicznej i społecznej. Brak realizacji zaproponowanych działań odnoszących się bezpośrednio do budynków 
użyteczności publicznej i wielomieszkaniowego zamieszkiwanych przez społeczność gminy może doprowadzić do 
ogólnego pogorszenia się stanu jakości powietrza i wód powierzchniowych. Pogarszający się stan budynków, brak 
izolacji cieplnej oraz niskiej jakości źródła ciepła przyczyniające się do spalania coraz większych ilości paliw 
 i emitowania do atmosfery coraz większych ilości zanieczyszczeń, a także braku przydomowych oszczyczalni 
ścieków i przedostawania się zanieczyszczeń do gleby i wody. 
Można przypuszczać, iż zaniechanie realizacji działań związanych z: 
• termomodernizacją budynków użyteczności publicznej i budynków innych, 
• poprawą standardu sieci drogowej oraz budową ścieżki rowerowej na terenie gminy,  
• brakiem rozwoju oświetlenia ulicznego 
• budową przydomowych oczyszczalni ścieków a przez to doszczelnieniem systemu kanalizacyjnego.  

będzie się przyczyniać do okresowego stałego pogarszania się jakości powietrza na terenie Gminy Bartniczka. 
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Oddziaływania negatywne występować będą tylko w czasie realizacji inwestycji, będą to oddziaływania 
krótkookresowe niepozostawiające po sobie skutków długookresowych. 
 
Tabela 8 Przewidywane negatywne i pozytywne skutki braku realizacji celów szczegółowych i kierunków zadań zapisanych w projekcie 
„Planu…” 

Elementy 
środowiska Cele szczegółowe zapisane w projekcie „Planu…” Skutki o charakterze 

pozytywnym 
Skutki o charakterze 

negatywnym 

Różnorodność 
biologiczna 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią 

Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę eko-energetyczną oraz jakość powietrza 
Poprawa jakości dróg, wpływa na zużycie paliw 

Promocja nowych wzorców konsumpcji 
Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 

gospodarowania odpadami 

Brak ewentualnego 
niszczenia roślin w 

trakcie realizacji prac 

Brak ścieżek rowerowych 
dających możliwość 

rezygnacji z pojazdów 
silnikowych  

Pośrednio brak edukacji 
ekologicznej dzieci, 

młodzieży i dorosłych 
wpłynie na ubożenie 

różnorodności biologicznej 
gminy 

Ludzie 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią 

Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
Poprawa jakości dróg, wpływa na zużycie paliw 

Zmniejszenie energochłonności obiektów budowlanych należących 
do Gminy 

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach i 
oświetleniem uliczne 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 
Promocja nowych wzorców konsumpcji 

Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 
gospodarowania odpadami 

Brak czasowych 
utrudnień na drogach 

wynikających remontów 
i modernizacji dróg 

oraz obiektów 
budowalnych 

Brak czasowych 
uciążliwości 

hałasowych, pyłowych 
w trakcie prowadzonych 

prac 

Brak komfortowych 
warunków mieszkania, 
pracy, i wypoczynku 
Stały wzrost emisji 

zanieczyszczeń 
Pogarszanie się 

zdrowotności mieszkańców 
Zwiększenie zagrożeń na 
drogach i terenach słabo 

oświetlonych 
Pośrednio brak świadomości 

ekologicznej wpłynie na 
ciągłe zwiększanie zużycia 

energii i paliw 

Zwierzęta i 
rośliny 

Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę eko-energetyczną ora jakość powietrza 
Poprawa jakości dróg, wpływa na zużycie paliw 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
wykorzystywanych na terenie gminy 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią 

Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 
gospodarowania odpadami 

Brak zagrożenie dla 
gniazd ptasich w trakcie 

prac 
termomodernizacyjnych  

Brak zagrożenia dla 
nietoperzy mogących 

znajdować się na 
strychach budynków 

planowanych do 
podjęcia prac 

termomodernizacyjnych 
Brak zagrożenie dla 

ptaków poprzez turbiny 
wiatrowe 

Zwiększenie lub brak 
ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 
wpłynie negatywnie na stan 
zdrowotny roślin i zwierząt 

Pośrednio brak edukacji 
ekologicznej wpłynie 

negatywnie na rośliny i 
zwierzęta 

Przedostawanie się ścieków 
do rowów i cieków 

Brak warunków do sprawnie 
funkcjonującej segregacji 

odpadów 

Wody, zasoby 
naturalne 

Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę eko-energetyczną ora jakość powietrza 
Poprawa jakości dróg, wpływa na zużycie paliw 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
wykorzystywanych na terenie gminy 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 
Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 

gospodarowania odpadami 

Brak czasowych 
utrudnień w trakcie 
realizacji inwestycji 

drogowych i 
termomodernizacyjnych, 

a także związanych z 
budową farmy 

wiatrowej 

Zwiększenie lub brak 
ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 
wpłynie negatywnie na stan 

czystości wód, gleb i 
poprawę stanu zasobów 

naturalnych 
Pośrednio brak edukacji 
ekologicznej wpłynie na 
pogorszenie się jakości 
zasobów naturalnych 

Brak dostępu do 
przydomowych oczyszczalni 

mieszkańców gminy 
Zanieczyszczenie gleby i 
wód powierzchniowych z 

małej wydajności 
oczyszczalni ścieków 

Przedostawanie się ścieków 
do rowów i cieków 

Brak sprawnie 
funkcjonującej segregacji 
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odpadów z powodu braku 
PSZOK-ów 

Powietrze 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią 

Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę eko-energetyczną ora jakość powietrza 
Poprawa jakości dróg, wpływa na zużycie paliw 

Wymiana źródeł ogrzewania budynków z węglowego na inne, 
charakteryzujące 

się mniejszą emisja gazów cieplarnianych 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

wykorzystywanych na terenie gminy 
Upowszechnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 

obiektach budowlanych należących do społeczeństwa 
Stosowanie odnawialnych źródeł energii w nowobudowanych i 

remontowanych obiektach publicznych 
Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 

oszczędnego gospodarowania energią 
Zmniejszenie energochłonności obiektów budowlanych należących 

do Gminy 
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach i 

oświetleniem uliczne 
Poprawa efektywności energetycznej budynków 

Promocja nowych wzorców konsumpcji 
Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 

gospodarowania odpadami 

Brak czasowych 
utrudnień w trakcie 
realizacji inwestycji 

drogowych i 
termomodernizacyjnych 

w postaci pylenia 

Brak poprawy jakości 
powietrza 

Brak zmniejszenia emisji 
CO2 o 4 340,67 MgCO2/rok 

Pośrednio brak edukacji 
ekologicznej wpłynie na 

brak świadomości 
możliwości wykorzystania 
gospodarki niskoemisyjnej 

wśród mieszkańców i 
administratorów budynków 

użyteczności publicznej 

Powierzchnia 
ziemi, 

krajobraz 

Poprawa jakości dróg, wpływa na zużycie paliw 
Poprawa efektywności energetycznej budynków 

Promocja nowych wzorców konsumpcji 
Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 

gospodarowania odpadami 

Brak czasowych 
utrudnień w trakcie 
realizacji inwestycji  

Brak zmiany krajobrazu 
w wyniku budowy drogi 
ścieżki rowerowej i 

farmy wiatrowej 

Zwiększenie lub brak 
ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 
wpłynie negatywnie na stan 

czystości gleb i walorów 
krajobrazowych 

Pośrednio brak edukacji 
ekologicznej wpłynie na 

ubożenie krajobrazu 
Zanieczyszczenie gleby z 

nieszczelnych sieci 
kanalizacyjnych 
Brak sprawnie 

funkcjonującego systemu 
segregacji odpadów 

Klimat 

Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
Wymiana źródeł ogrzewania budynków z węglowego na inne, 

charakteryzujące 
się mniejszą emisja gazów cieplarnianych 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią 

Brak czasowych 
utrudnień w trakcie 
realizacji inwestycji  

Zwiększenie lub brak 
ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 
wpłynie negatywnie na 

zmiany klimatu 

Zabytki 

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią 

Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 
gospodarowania odpadami 

Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 
lokalną gospodarkę eko-energetyczną ora jakość powietrza 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 

Brak czasowych 
utrudnień w trakcie 
realizacji inwestycji 

Brak wykorzystania OZE,  
Brak zmniejszenia ilości 
wykorzystanej energii i 

paliw 
Brak świadomości 

możliwości stasowania 
gospodarki niskoemisyjnej w 

budynkach użyteczności 
publicznej  

Dobra 
materialne 

Poprawa jakości dróg, wpływa na zużycie paliw 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

wykorzystywanych na terenie gminy 
Upowszechnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 

obiektach budowlanych należących do społeczeństwa 
Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 

oszczędnego gospodarowania energią 
Zmniejszenie energochłonności obiektów budowlanych należących 

Brak czasowych 
utrudnień w trakcie 
realizacji inwestycji 

Brak świadomości 
możliwości stasowania 

gospodarki niskoemisyjnej w 
budynkach mieszkalnych i 

użyteczności publicznej 
Brak poprawy jakości 

powietrza, co także wpływa 
na szybsze zużywanie się 

dóbr materialnych 
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do Gminy 
Poprawa efektywności energetycznej budynków 

Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności 
gospodarowania odpadami 

Źródło: opracowanie własne 

 
Należy zatem oczekiwać, że realizacja celów zapisanych w projekcie „Planu...” wraz z uwzględnieniem uwag 
zapisanych na końcu niniejszej Prognozy doprowadzi do ogólnej poprawy stanu jakości powietrza, wód, gleb, 
zdrowia mieszkańców, a także pośrednio stanu roślin, zwierząt, oraz walorów krajobrazowych i przyrodniczych w 
gminie Bartniczka oraz na terenach przyległych.  
Wśród wymienionych aspektów pozytywnych i  negatywnych będących wynikiem realizacji zapisów projektu 
„Planu...” kluczowymi i najbardziej wybijającymi się negatywnymi skutkami niezrealizowania „Planu...” będą 
oddziaływania na mieszkańców gminy. Szczególnie dotyczy to: 

• mieszkańców, którzy żyją w złych warunkach aerosanitarnych, 
• mieszkańców, którzy żyją w gminie, w której brakuje sprawnych narzędzie do segregacji odpadów  

w postaci PSZOK-ów, 
• mieszkańców zużywających duże ilości złej jakości paliw do ogrzewania swoich mieszkań, 
• ludzi pracujących i uczących się w budynkach o niskiej termoizolacyjności albo niedogrzewanych albo 

zużywających ogromne ilości paliw, 
• mieszkańców poruszających się na rowerach po drogach – co powoduje niebezpieczeństwo potrącenia na 

ruchliwych drogach, 
• mieszkańców poruszających się po zmroku po ulicach słabo oświetlonych, w takich sytuacjach istnieje 

ryzyko aktów wandalizmu. 
Wśród aspektów niosących zagrożenia wystąpienia sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływań na 
środowisko, należy natomiast podkreślić spodziewane realne bardzo wysokie korzyści poza-przyrodnicze, społeczne 
i gospodarcze. 
Istotne są postawy społeczne i realizowana w całym okresie programowania szeroko pojęta edukacja ekologiczna 
polegające nie tylko na edukowaniu, ale także doradztwie jak stosować gospodarkę niskoemisyjną, wspieraniu 
procesów decyzyjnych, propagowaniu energooszczędnych materiałów budowlanych, promocji oszczędnego stylu 
jazdy, a także edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu stałe podnoszenie świadomości nie tylko niskoemisyjnej, 
ale także w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej, wody, szanowania przyrody oraz gospodarki odpadami. 
Wynika to z faktu, iż wśród społeczeństw gorzej wykształconych powszechnie akceptowane są postawy 
antyekologiczne (dewastacja zasobów przyrody, brak oszczędzania wody, segregacji odpadów), a brak perspektyw 
na polepszenie lub zmianę sytuacji będzie tylko pogłębiać patologiczne zachowania.  
Można przypuszczać jednak, iż zaniechanie realizacji działań związanych z termomodernizacjami budynków 
komunalnych, użyteczności publicznej, montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności  
i mieszkalnych oraz modernizacjami układu komunikacyjnego i budowy ścieżki rowerowej, a także z budową farmy 
wiatrowej na terenie gminy spowoduje ciągłe powiększanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, a  tym samym 
pogorszenia jakości powietrza.  
Brak działań w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz związanych z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków może być przyczyną przecieków, a także przedostawania się ścieków surowych od gleby  
i wód powierzchniowych. Brak działań w zakresie modernizacji PSZOK-a w Bartniczce oraz z budową PSZOK-ów 
w innych miejscowościach spowoduje brak możliwości segregacji odpadów i sprawnego funkcjonowania systemu 
zbiórki selektywnie gromadzonych odpadów przez mieszkańców. 
Działania negatywne występować będą w głównie czasie realizacji inwestycji, będą to oddziaływania 
krótkookresowe i nie długofalowe, nie pozostawiające po sobie długotrwałych efektów. Jedynym działaniem, które 
może przyczynić się do negatywnego oddziaływania po zakończeniu inwestycji jest farma wiatrowa. Planowana 
inwestycja polegać będzie na budowie farmy wiatrowej składającej się z trzech elektrowni  wiatrowych każda  
o mocy zainstalowanej 2MW, wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączem do stacji Brodnica-Podgórz 
(fundamenty, kable energetyczne, drogi dojazdowe, place montażowe, łuki dojazdowe). Farma zlokalizowana 
zostanie na terenie trzech gmin: Bartniczka, Brodnica, Miasto Brodnica. W przypadku lokalizacji w której 
powstanie przedmiotowa farma wiatrowa zakłada się, iż możliwe będzie wykorzystanie mocy produkcyjnych 
zainstalowanych elektrowni wiatrowych na poziomie 37% w stosunku do teoretycznej 100 % wydajności turbiny 
wiatrowej. Pozwoli to na wyprodukowanie ok. 3325 MWh rocznie z 1 MW mocy zainstalowanej elektrowni 
wiatrowych. Przy 6 MW mocy całej farmy produkcja wyniesie ok. 19950 MWh rocznie. 
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Rysunek 7 Planowana lokalizacja farmy wiatrowej na tle gminy Bartniczka, obszarów chronionych i istniejących już farm wiatrowych 
Źródło opracowanie własne na podstawie mapy http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
Problem lokalizacji i funkcjonowania farmy wiatrowej pojawia się gdy siłownia wiatrowa zostanie wybudowana na 
trasie przelotu ptaków wędrownych. Podczas pracy elektrowni wiatrowej lecące ptaki nie zauważają turbiny i giną 
uderzając w nią lub zostając uderzone łopatami wirnika. Aktualnie na terenie gminy Bartniczka w miejscowości 
Igliczyzna zlokalizowana jest turbina wiatrowa o znamionowej mocy 0,8 MW, roczna produkcja prądu z takiej 
turbiny przekracza 2000 MW energii elektrycznej. Także na terenie gminy Brodnica zlokalizowane są farmy 
wiatrowe. Jest to możliwe dzięki braków na tym terenie tras przelotu ptaków wędrownych. 
Szlak migracyjnych ptaków zlokalizowany jest na północ od planowanych elektrowni I nie będzie on w konflikcie  
z planowanymi inwestycjami. 
Działania negatywne występować będą w czasie realizacji inwestycji, będą to oddziaływania krótkookresowe i nie 
długofalowe, nie pozostawiające po sobie długotrwałych efektów. Po zrealizowaniu inwestycji oddziaływanie będą 
pozytywne w postaci zmniejszenie ilości spalanych paliw, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji pyłów 
zwiększenia wykorzystania OZE, a tym samym poprawy jakości powietrza na terenie gminy Bartniczka. 
Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i  zdrowia ludzi jest 
wariant doprowadzenia do realizacji celów zapisanych w projekcie „Planu...”. 
W projekcie „Planu...” nie założono działań, które mogłyby w sposób długotrwały, nieodwracalny negatywnie 
oddziaływać na środowisko. Wszystkie działania termomodernizacyjne w konsekwencji przyczynia się do 
zmniejszenia zużycia paliw na cele grzewcze, montaż paneli fotowoltaicznych przyczyni się do mniejszego zużycia 
energii elektrycznej produkowanej w tradycyjny sposób oraz do zwiększenia wykorzystania OZE na terenie gminy. 
Modernizacje dróg, budowa oświetlenia ulicznego i budowa ścieżki rowerowej Bartniczka-Grążawy przyczynią się 
poprawy standardu dróg, zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów oraz kierowców i pasażerów 
pojazdów. 
Modernizacja i budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków przyczyni się do usystematyzowania gospodarki odpadami i gospodarki 
ściekowe, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na czystość wody, powietrza i gleb, a także 
całokształt funkcjonowania mieszkańców gminy Bartniczka. W związku z tym wszystkie te działania na etapie 
funkcjonowania przyczynią się do poprawy stanu środowiska w tym jakości powietrza oraz ożywienia społecznego  
i gospodarczego gminy. 
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6. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ WYNIKIEM 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Planu...” które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko 
należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej takie jak: modernizacje 
i budowy PSZOK-ów, remonty dróg gminnych, budowa ścieżki rowerowej, przebudowa oczyszczalni ścieków, 
budowa przydomowych, termomodernizacje budynków, a także w  fazie realizacji i eksploatacji farma wiatrowa 
oraz Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Negatywne oddziaływanie na środowisko drogi można ograniczyć poprzez: 

• prawidłowy dobór lokalizacji (planowana farma wiatrowa zlokalizowana będzie z dala od szlaków migracji 
ptaków wędrownych, z dala od obszarów chronionego krajobrazu oraz ostoi ptasich, ponadto w niedalekiej 
odległości w miejscowości Igliczyzna zlokalizowana jest funkcjonująca turbina wiatrowa, PSZOK także 
należy ulokować  z dala od obszarów chronionych i przyrodniczo cennych), 

• stosowanie rozwiązań technicznych takich jak zadaszenie miejsca magazynowania odpadów, 
odprowadzanie wód opadowych mających kontakt z odpadami,. 

Prawidłowo opracowane dokumentacje projektowe uwzględniające potrzeby ochrony środowiska, zarówno na 
etapie budowy jak i w  fazie eksploatacji inwestycji pozwolą także ograniczyć negatywne oddziaływania.  
Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  

• w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych;  

• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 
• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,  
• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  

Dla eliminacji ujemnych dla środowiska skutków zadań należy na etapie opracowywania koncepcji budowy, 
przewidzieć wykonanie systemów regulujących stosunki wodne na obszarach przyległych – dotyczy to przede 
wszystkim modernizacji i remontów dróg gminnych, budowy ścieżki rowerowej, przebudowy oczyszczalni ścieków 
oraz PSZOK-ów.	   
Realizacja infrastruktury transportu drogowego nie może zagrażać trwałości układów przyrodniczych  
i ciągłości funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując inwestycje drogowe należy ograniczać presje na 
tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie drożności korytarzy 
ekologicznych oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. Zapewnienie przepustów lub kładek dla 
zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki migracyjne.  
Aby ograniczyć oddziaływanie drogi jako źródła emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić możliwość 
budowy zielonych ekranów z drzew i krzewów oraz takie rozwiązania, które poprawią płynność ruchu np. 
wydzielenie pasa awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie 
przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, odpowiednia geometria łuków. Ponadto nasadzenia 
wzdłuż drogi mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. 
PSZOK zlokalizowany musi być z dala obszarów cennych przyrodniczo, należy uregulować gospodarkę wodami 
opadowymi, zapewnić zadaszenie oraz zorganizować bieżący odbiór odpadów w celu ich dalszego przetworzenia. 
Aktualnie na etapie opracowania niniejszej prognozy nie ma informacji gdzie będzie zlokalizowany PSZOK, są 
dwie alternatywne miejscowości bez szczegółowej lokalizacji. 
Przy realizacji zadań w zakresie termomodernizacji należy planować prace poza okresami lęgowymi ptaków 
chronionych oraz nietoperzy posiadających schronienia na strychach i w załomach dachów budynków, należy tak 
planować zakres prac budowlanych, aby w możliwie najwyższym stopniu zapewnić ochronę siedlisk i miejsc 
lęgowych. 
W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 
nieodwracalnego zniszczenia elementów przyrody w tym gniazd i siedlisk, konieczne jest podjęcie odpowiednio 
wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach 
zastępczych lub zapewnić przeniesienie gniazd w inne dogodne miejsce. 
 



        Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka 
 

37 

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte do 
realizacji w ramach poszczególnych celów w projekcie „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”.  
Realizacja niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych może powodować głównie czasowe oddziaływania na 
środowisko, a w szczególności na ludzi, różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat i zasoby naturalne, a także zabytki i dobra materialne. 
Stopień i zakres oddziaływania zależy przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono 
realizowane na terenach zurbanizowanych, obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych 
przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Zadania, których realizacja i funkcjonowanie może wiązać się z oddziaływaniem na środowisko zlokalizowane są 
na terenach zurbanizowanych, bez styku z użytkami ekologicznymi i obszarami chronionego krajobrazu takimi jak: 

• Jar Grądowy Cielęta,  
• Dolina Drwęcy PLH 280001, 
• Ostoja Lidzbarska PLH 200012, 
• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy. 

Żadne z zadań inwestycyjnych nie jest planowane na terenie korytarzy migracji wyznaczonych przez Instytut 
Biologii Ssaków PAN takich jak Północno-Centralne Korytarze Ekologiczne Dolina Drwęcy – Dolina Dolnej Wisły 
Wschodni oraz Bagienna Dolina Wisły. 
 

 
Rysunek 8 Planowana lokalizacja zadań inwestycyjnych zapisanych w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
Z zamieszczonej powyżej mapy wynika, iż większość zadań zlokalizowana jest w miejscowości Bartniczka oraz na 
terenie innych miejscowości na obszarze gminy Bartniczka. Tylko jedno zadanie polegające na termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gutowie zlokalizowane jest na terenach chronionych (Gutowo, 
wschodnia cześć gminy Bartniczka). Zadanie to będzie polegało na modernizacji energetycznej budynku oraz 
wymianie źródła ciepła, będzie miało na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszy emisję CO2 
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do atmosfery. W związku z tym nie będzie polegało na budowie nowej infrastruktury, a jedynie modernizacji 
istniejącej w celu zmniejszenia presji na środowisko. 
Ze względu na fakt, iż lokalizacja niektórych zadań na etapie opracowania projektu „Planu…” nie została jeszcze 
określona, w związku z tym ocena zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem jest bardzo trudna. Biorąc jednak pod uwagę, że część zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych 
do realizacji w ramach projektu „Planu…” wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko – Dz. U. z  2013 r., poz. 1235 z późn. zm. w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych 
przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków 
środowiskowych.  
W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 
negatywny i pozytywny wpływ na dany element środowiska. 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe będzie określenie potencjalnych korzystnych i niekorzystnych skutków 
środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocena ta dokonana zostanie się przede 
wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości 
występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 
Jak wynika z przeprowadzonej w rozdziale 5 niniejszej prognozy analizy i oceny potencjalnych zmian  
w przypadku braku realizacji postanowień projektu „Planu…” a także analizy wariantowej zawartej w  rozdziale  
6 (wariant podstawowy oraz wariant 0), odstąpienie od realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań w efekcie 
końcowym byłoby znacznie gorsze, zarówno pod względem środowiskowym oraz pod względem społecznymi 
i  gospodarczym, niż wystąpienie ewentualnych oddziaływań środowiskowych. 
Mając powyższe na uwadze, poniżej, w odniesieniu do zadań (sformułowanych w zakresie poszczególnych celów 
strategicznych) wymienionych w projekcie „Planu…” scharakteryzowano typowe oddziaływania i ich ewentualne 
skutki dla środowiska związane z realizacją zadań mogących mieć wpływ na środowisko.  
 
Do analizy przedstawionej poniżej wykorzystano podział zadań zamieszczony w projekcie „Planu…” w zależności 
od rodzaju planowanych działań. Podział przedstawia się następująco: 

A. Zadania inwestycyjne związane z modernizacją i termomodernizacją budynków oraz zwiększeniem 
wykorzystania OZE, 

B. Zadania inwestycyjne związane z gospodarką odpadami i gospodarką ściekową, 
C. Zadania związane z infrastrukturą drogową, 
D. Zadania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rozwojem ruchowym dzieci i młodzieży, 
E. Zadania miękkie o walorach edukacyjnych i promocyjnych. 

 
Tabela 9 Opis aktualnie znanych szczegółów zadań części „A” planowanych do realizacji postanowieniami projektu „Planu…” 

A - ZADANIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW ORAZ 
ZWIĘKSZENIEM WYKORZYSTANIA OZE 

Nazwa zadania Opis zadania Lokalizacja 

Instalowanie paneli fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej i 

mieszkalnych 

Zadanie polegało będzie na montażu paneli 
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej i mieszkalnych w celu zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej pochodzącej z 

tradycyjnych źródeł i zwiększenia wykorzystania 
OZE. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie będzie zlokalizowane na 

budynkach użyteczności publicznej i 
mieszkalnych. 

Na etapie opracowania niniejszej 
prognozy Gmina planuje zadaniem 
objąć budynek Urzędu Gminy, szkół 

podstawowych, gimnazjum, 
przedszkola oraz Orlika 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Bartniczka  i jej wyposażenie 

Zadanie będzie polegało na budowę nowego budynku z 
przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Bartniczka jako nowy 
budynek. 

Termomodernizacja budynku o funkcji 
garażowo-gospodarczej   położonego w 

Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz 

zmniejszy emisję CO2 do atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Bartniczka przy 
Urzędzie Gminy. 

Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej usytuowanego w Bartniczce przy 
ul. Łąkowej (pełniącego funkcję w części: 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Bartniczka, w budynku 
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przedszkola, biblioteki, mieszkalną) zmniejszy emisję CO2 do atmosfery. biblioteki, przedszkola i 
mieszkalnym. 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Gutowie 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
oraz wymianie źródła ciepła w celu obniżenia kosztów 

eksploatacji budynku oraz zmniejszy emisję CO2 do 
atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 
miejscowości Gutowo w budynku 

wielorodzinnym. 

Termomodernizacja i remont budynku 
użyteczności publicznej usytuowanego w 

Grążawach i zmiana jego przeznaczenia ze 
szkoły na budynek mieszkalnictwa 

socjalnego 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
oraz wymianie źródła ciepła w celu obniżenia kosztów 

eksploatacji budynku oraz zmniejszy emisję CO2 do 
atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Grążawy w budynku 
szkoły. 

Termomodernizacja i remont budynku 
użyteczności publicznej (remizy strażackiej) 

w Łaszewie 

Planowany zakres zadania będzie obejmował w 
pierwszej kolejności opracowanie audytu 

energetycznego, a następnie modernizację energetyczną 
i wymianę źródła ciepła. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Łaszewo 

Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej – usytuowanego w Bartniczce na 

terenie oczyszczalni ścieków. 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
oraz wymianie źródła ciepła w celu obniżenia kosztów 

eksploatacji budynku oraz zmniejszy emisję CO2 do 
atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Bartniczka na terenie 
oczyszczalni ścieków. 

Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo 
(pellet) w Szkole Podstawowej w 

Radoszkach 

Zadanie będzie polegało na wymianie źródła ciepła w 
celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz 

zmniejszy emisję CO2 do atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Radoszki w budynku 
Szkoły Podstawowej. 

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu 
Gminy Bartniczka  poprzez docieplenie 

dachu, wyminę oświetlenia na 
energooszczędne oraz montaż paneli 

fotowoltaicznych 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
polegającej na dociepleniu dachu oraz wymianie 
oświetlenia na energooszczędne  w celu obniżenia 

kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszy emisję 
CO2 do atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Bartniczka w budynku 
Urzędu Gminy. 

Termomodernizacja i remont czterech 
obiektów kultury w miejscowościach 
Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i 

Samin 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz 

zmniejszy emisję CO2 do atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Łaszewo, Jastrzębie, 
Nowe Świerczyny i Samin w 

obiektach kulturalnych. 

Termomodernizacja i remont budynku 
użyteczności publicznej usytuowanego w 

Grążawach i zmiana jego przeznaczenia ze 
szkoły na budynek mieszkalnictwa 

socjalnego 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz 

zmniejszy emisję CO2 do atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Grążawy. 

Termomodernizacja i remont budynku 
użyteczności publicznej (remizy strażackiej) 

w Łaszewie 

Zadanie będzie polegało na modernizacji energetycznej 
w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz 

zmniejszy emisję CO2 do atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne. 
Zadanie zlokalizowane będzie w 

miejscowości Łaszewo w budynku 
remizy strażackiej. 

Budowa farmy wiatrowej  

Zadanie to będzie realizowane przez prywatnego 
inwestora, przed realizacją inwestycji zostanie 

przeprowadzona kompleksowa procedura 
oddziaływania na środowisko 

Zadanie inwestycyjne. 
Planowana inwestycja polegać 

będzie na budowie farmy wiatrowej 
składającej się z trzech 

elektrowni  wiatrowych wraz z 
niezbędną infrastrukturą i 

przyłączem do stacji Brodnica-
Podgórz Farma zlokalizowana 

zostanie na terenie trzech gmin: 
Bartniczka, Brodnica, Miasto 

Brodnica. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
 

Analizując tabelę zamieszczoną powyżej możne jednoznacznie stwierdzić iż wszystkie planowane inwestycje 
(których lokalizacje zostały już określone) zlokalizowane będą na terenach zurbanizowanych bez wpływu na użytki 
ekologiczne oraz walory przyrodnicze zlokalizowane na obszarze gminy Bartniczka. Będą to głównie 
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych komunalnych oraz wymiany źródeł 
ciepła. W jednym przypadku inwestycja będzie budową od podstaw budynku z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską. 
Działania termomodernizacyjne takie jak wymiana okien, i drzwi, docieplenie ścian, stropów i dachów oraz 
wymiana instalacji przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a poprzez wymianę starych 
nieefektywnych kotłów przyczynią się zmniejszenia ilości spalanych paliw. Wszystkie te działania spowodują 
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zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń w postaci dwutlenku węgla i pyłu, dzięki temu zmniejszenia 
zjawiska niskiej emisji komunalnej.  
Istotnym elementem w trakcie remontów i modernizacji budynków jest fakt, iż w trakcie prac mogą zostać usunięte 
lub zniszczone miejsca lęgowe, ptaków czy siedliska nietoperzy mieszczące się pod dachami, w  zagłębieniach 
krokwi czy na poddaszach. 
Przy pracach związanych remontami należy również uwzględnić przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o  ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustawy (w tym m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004 r 
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną).  
Ze względu na potencjalne występowanie w obszarze planowanych działań gatunków objętych ochroną (w tym 
głównie ptaki i nietoperze), przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy, zgodnie z wytycznymi 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzić oględziny (najlepiej z udziałem ornitologa 
i chiropterologa), w celu potwierdzenia zasiedlenia obiektów objętych planowanymi pracami przez gatunki 
podlegające ochronie. Jeśli w obiekcie nie znajdują się siedliska gatunków chronionych, ornitolog lub chiropterolog 
znający problematykę zasiedlania budynków przez ptaki i nietoperze, ustali to w czasie pierwszych oględzin 
terenowych, co rozwiąże problem.  
W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych (siedlisk tych gatunków) w obiektach, w których 
planowane jest przeprowadzenie robót, przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wystąpić do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pkt  
2 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art. 52 ust 1 pkt 4, tj. o zezwolenie na 
zniszczenie siedlisk nietoperzy i ostoi ptaków. Opinię/ekspertyzę z przeprowadzonych oględzin, , należy dołączyć 
do zgłoszenia do RDOŚ.  
Inwestor/firma wykonująca prace termomodernizacyjne w budynku, w którym mogą znajdować się siedliska 
ptaków chronionych powinien zgłosić zamiar podjęcia takich prac do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Bydgoszczy. Ze względu na słabą znajomość biologii przez inwestorów i  firmy wykonujące remonty, zaleca się 
obligatoryjnie zgłaszać do RDOŚ zamiar podjęcia remontu każdego obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu 
ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. Pozwoli to uniknąć wstrzymania prac remontowych w sytuacji, 
gdy okaże się, że w obiekcie znajdują się siedliska chronionych gatunków ptaków lub nietoperzy. 
Najbardziej optymalna jest sytuacja gdy inwestor/firma remontująca zgłasza potrzebę ustalenia czy budynek jest 
zasiedlony przez chronione gatunki ptaków i nietoperzy rok przed planowanym remontem. Pozwala to na szybkie 
ustalenie stanu faktycznego, a w razie stwierdzenia występowania siedlisk ptaków i nietoperzy ustalenie 
z  wyprzedzeniem, jakie działania należy podjąć i w jakim czasie byłoby możliwe sprawne zaplanowanie 
i  przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna powinna objąć 
dwie części. 
Pierwszą jest wykonanie inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc 
niebezpiecznych dla ptaków i nietoperzy, a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki i nietoperze, określenie 
gatunków i ich liczebności.  
Drugą częścią jest zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk, kompensacji oraz 
terminarza wykonania tych prac w powiązaniu z  harmonogramem i technikami wykonania prac 
termomodernizacyjnych. Końcowym etapem jest wystąpienie do RDOŚ w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie 
zezwolenie na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków i siedlisk nietoperzy w związku z planowanymi pracami 
termomodernizacyjnymi. 
Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy są dostępne szczegółowe 
informacje nt. procedury uzyskania zezwolenia na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków lub nietoperzy. 
Z realizacją tego typu działań na etapie funkcjonowania związane są oddziaływania tylko pozytywne. Chodzi przede 
wszystkim o zmniejszenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze. Dzięki temu możliwe będzie spalenie 
mniejszych ilości paliw, z czym wiąże się mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza. Bezpośrednim skutkiem 
realizacji działań termomodernizacyjnych będzie lepsza jakość powietrza na ternie gminy Bartniczka. 
Istotną inwestycją planowaną na terenie gminy jest budowa farmy wiatrowej, planowane działanie przyczyni się do 
zwiększenia wykorzystania OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy Bartniczka.  
Projekty farm wiatrowych (na etapie eksploatacji) najczęściej mogą oddziaływać na następujące komponenty 
środowiska:  

• klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu),  
• pola elektromagnetyczne (poprzez jego imisję),  
• warunki życia i zdrowie ludzi (poprzez hałas, zakłócenie dotychczasowych warunków życia),  
• faunę (poprzez zniszczenie miejsc przebywania, kryjówek, żerowisk i tras migracji zwierząt oraz 

zakłócenia funkcjonowania ich populacji), florę oraz siedliska przyrodnicze, 
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• krajobraz (poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie),  
• dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy (poprzez szkody lub korzyści w dobrach materialnych,  

w obiektach zabytkowych lub stanowiskach archeologicznych, zmiany w krajobrazie kulturowym).  
Ze względu na swój charakterystyczny wygląd elektrownie wiatrowe przyciągają uwagę człowieka. Farma 
wiatrowa, jako zespół kilku, a czasami kilkunastu bądź kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych wraz z tzw. 
infrastrukturą towarzyszącą (stacją transformatorową, drogami dojazdowymi, masztem do pomiaru prędkości 
wiatru, itp.), rozmieszczonych na terenie o znaczącej powierzchni, na ogół staje się elementem dominującym w 
krajobrazie danego regionu. To, czy jest to element szpecący, czy też zwiększający atrakcyjność jest jednak kwestią 
bardzo subiektywną i dyskusyjną, a obiektywna ocena zasadności ingerowania w krajobraz, poprzez lokowanie 
farmy wiatrowej w konkretnym miejscu, obok opinii i odczuć mieszkańców terenów z nią sąsiadujących wymaga 
przeanalizowania szeregu dodatkowych kryteriów.  
Analiza wyników badań przeprowadzonych w Danii, Norwegii, Szwecji, Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych 
i Australii, wykonana na potrzeby raportu opracowanego przez Glasgow Caledonian University na zlecenie 
szkockiego rządu, pozwoliła wysunąć następujące wnioski (Glasgow Caledonian University, 2008): 

• Wszelkie projekty farm wiatrowych na etapie planowania spotykają się z wrogim nastawieniem ze strony 
lokalnych społeczności, które zwykle obawiają się obniżenia atrakcyjności turystycznej danego regionu. 
Doświadczenie pokazuje jednak, że inwestycje planowane na terenach o wyjątkowej wrażliwości na tego 
rodzaju działalność człowieka, ostatecznie nie są realizowane, gdyż nie uzyskują wymaganych prawem 
decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji).  

• Farma wiatrowa może stać się atrakcją turystyczną danego regionu, podobnie jak elektrownie wodne, które 
cały czas cieszą się wśród turystów dość dużą popularnością.  

• Wrogie nastawienie mieszkańców do farmy wiatrowej, która została wybudowana  w bliskim sąsiedztwie 
ich gospodarstw domowych, z biegiem czasu ulega wyraźnemu osłabieniu, przekształcając się nawet w 
pełną akceptację inwestycji. Tak kategoryczną zmianę zdania obserwuje się zwykle w przypadku osób 
mieszkających najbliżej elektrowni wiatrowych.  

• Brak dowodów na to, że obecność farmy wiatrowej pociąga za sobą spadek przychodów z działalności 
turystycznej.  

Negatywny wpływ farmy wiatrowej na otaczający ją krajobraz maleje wraz ze wzrostem odległości od inwestycji. 
Na tej podstawie wyróżniono następujące strefy tzw. „wizualnego oddziaływania” elektrowni wiatrowych: 

• Strefa I (w odległości do 2 km od farmy wiatrowej) – farma wiatrowa jest elementem dominującym  
w krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika jest wyraźnie widoczny i dostrzegany przez człowieka.  

• Strefa II (w odległości od 1 do 4,5 km od farmy wiatrowej w warunkach dobrej widoczności) – elektrownie 
wiatrowe wyróżniają się w krajobrazie i łatwo je dostrzec, ale nie są elementem dominującym. Obrotowy 
ruch wirnika jest widoczny i przyciąga wzrok człowieka.  

• Strefa III (w odległości od 2 do 8 km od farmy wiatrowej) – elektrownie wiatrowe są widoczne, ale nie są 
„narzucającym się” elementem w krajobrazie. W warunkach dobrej widoczności można dostrzec 
obracający się wirnik, ale na tle swojego otoczenia same turbiny wydają się być stosunkowo niewielkich 
rozmiarów.  

• Strefa IV (w odległości powyżej 7 km od farmy wiatrowej) – elektrownie wiatrowe wydają się być 
niewielkich rozmiarów i nie wyróżniają się znacząco w otaczającym je krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika 
z takiej odległości jest właściwie niedostrzegalny.  

Oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki jest przedmiotem wielu badań zagranicznych i krajowych. W literaturze 
przedmiotu wymienia się następujące trzy rodzaje potencjalnych oddziaływań: 

• możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków – rotorem lub wieżą,  
• utratę lub fragmentację siedlisk lęgowych i/lub żerowiskowych lub wypoczynkowych,  
• tworzenie efektu bariery dla ptaków migrujących sezonowo lub okresowo, lokalnie pomiędzy żerowiskami 

i lęgowiskami. 
Ocena zagrożenia, jakie dla ptaków niesie możliwość zderzenia z elektrowniami wiatrowymi jest niezwykle trudna. 
Pomimo wielu badań prowadzonych na różnych farmach wiatrowych na całym świecie, nie udało się wypracować 
uniwersalnych modeli, które pozwalałyby w sposób jednoznaczny określić skalę takiego zagrożenia. Liczba ptaków 
ginących na farmach wiatrowych uzależniona jest bowiem od bardzo wielu czynników, spośród których 
najważniejsze to: 

• lokalizacja farmy wiatrowej względem terenów o szczególnie częstym i licznym występowaniu ptaków,  
• charakter występowania ptaków na danym terenie – lęgowiska, żerowiska, miejsca wypoczynku, trasy 

migracyjne sezonowe lub stałe,  
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• wielkości parku wiatrowego - liczby elektrowni wiatrowych, odległości pomiędzy poszczególnymi 
turbinami, sposobu rozmieszczenia turbin w przestrzeni,  

• rodzaj zastosowanych elektrowni wiatrowych – wysokość wieży, rodzaj wieży (tabularny, kratowany), 
średnica rotora, szybkość i częstość obrotów,  

• pogoda, pora dnia, widoczność,  
• gatunek ptaków,  
• sposób oświetlenia farmy oraz jej otoczenia. 

Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na chiropterofaunę może polegać na: 
• niszczeniu kwater lub ich zakłócaniu,  
• przecinaniu tras przelotów nietoperzy, w tym tras migracyjnych  
• stawianiu konstrukcji budowlanych na terenach łownych i uniemożliwieniu przez to korzystania  

z podstawowych obszarów łownych lub stworzeniu zagrożenia kolizjami, przy czym lokalizacje w terenie 
zadrzewionym/pokrytym roślinnością krzewiastą prawdopodobnie stanowią większe ryzyko, niż 
lokalizacje w terenie otwartym. 

Dotychczasowe doświadczenia wykazały również, że wybudowanie farmy wiatrowej na terenach 
wykorzystywanych rolniczo nie przeszkadza kontynuowaniu tego typu działalności, a widok pasących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie turbin zwierząt jest dziś na porządku dziennym. Co więcej, zaobserwowano, że cień 
rzucany przez turbiny często jest przez nie wykorzystywane jako schronienie przed upałem. 
Biorąc powyższe pod uwagę, opracowano szereg wytycznych, których uwzględnienie na etapie projektowania 
farmy może znacząco ograniczyć jej potencjalny negatywny wpływ na otaczający ją krajobraz oraz negatywne 
podejście ze strony społeczeństwa, w tym m.in. (National Wind Coordinating Committee, 2006): 

• stosowanie w obrębie jednej farmy wiatrowej lub kilku sąsiadujących ze sobą farm wiatrowych elektrowni 
wiatrowych o tej samej wielkości, 

• jasne kolory wież i łopat wirnika (np. szary, beżowy, ewentualnie biały) lub kolor elektrowni wiatrowych 
dopasowany do otoczenia,  

• wybór elektrowni wiatrowych, których wirniki składają się z trzech łopat,  
• farma wiatrowa jest bardziej „przyjazna”, gdy składa się na nią mniejsza liczba turbin, ale  o większej 

mocy niż większa liczba turbin o małej mocy,  
• należy unikać lokalizowania elektrowni wiatrowych w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych 

(min. 0,5 km).1516 
Reasumując można stwierdzić iż planowana farma wiatrowa na terenie gminy Bartniczka nie będzie zlokalizowana 
na szlakach migracyjnych ptaków, niemniej jednak może wpłynąć na: 

• uciążliwości hałasowe dla mieszkańców, 
• może powodować kolizje z ptakami i nietoperzami, 
• może przyczynić się do spadku cen nieruchomości położonych najbliżej farmy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/oddziaływaniawiatraków 
16 "Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych" przygotowane przez ekspertów FNEZ – Macieja 
Stryjeckiego i Krzysztofa Mielniczuka, we współpracy z Departamentem Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ skonsultowane z 
Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska jak również z Krajową Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko, Warszawa, 2011 
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Tabela 10 Przewidywane znaczące oddziaływania zadań części „A” na zagadnienia i aspekty środowiskowe 

Zadania zapisane w projekcie 
„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 
Bartniczka” wraz z  terminem 

realizacji 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

 i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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A - ZADANIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW ORAZ 
ZWIĘKSZENIEM WYKORZYSTANIA OZE 

Instalowanie paneli 
fotowoltaicznych na 

budynkach 
użyteczności 
publicznej i 

mieszkalnych 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Budowa świetlicy 
wiejskiej w 

miejscowości 
Bartniczka  i jej 

wyposażenie 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja 
budynku o funkcji 

garażowo-
gospodarczej   
położonego w 

Bartniczce przy 
Urzędzie Gminy 

Bartniczka 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja 
budynku 

użyteczności 
publicznej 

usytuowanego w 
Bartniczce przy ul. 
Łąkowej (pełniącego 

funkcję w części: 
przedszkola, 
biblioteki, 

mieszkalną) 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
wielorodzinnego w 

Gutowie 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja i 
remont budynku 

użyteczności 
publicznej 

usytuowanego w 
Grążawach i zmiana 
jego przeznaczenia 

ze szkoły na budynek 
mieszkalnictwa 

socjalnego 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja i 
remont budynku 

użyteczności 
publicznej (remizy 

strażackiej) w 
Łaszewie 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja 
budynku 

użyteczności 
publicznej – 

usytuowanego w 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 
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Zadania zapisane w projekcie 
„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 
Bartniczka” wraz z  terminem 

realizacji 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

 i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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Bartniczce na terenie 
oczyszczalni 
ścieków. 

Wymiana kotłowni 
olejowej na 

biopaliwo (pellet) w 
Szkole Podstawowej 

w Radoszkach 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Modernizacja 
energetyczna 

budynku Urzędu 
Gminy Bartniczka  

poprzez docieplenie 
dachu, wyminę 
oświetlenia na 

energooszczędne 
oraz montaż paneli 
fotowoltaicznych 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja i 
remont czterech 

obiektów kultury w 
miejscowościach 
Łaszewo, Jastrzębie, 
Nowe Świerczyny i 

Samin 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja i 
remont budynku 

użyteczności 
publicznej 

usytuowanego w 
Grążawach i zmiana 
jego przeznaczenia 

ze szkoły na budynek 
mieszkalnictwa 

socjalnego 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Termomodernizacja i 
remont budynku 

użyteczności 
publicznej (remizy 

strażackiej) w 
Łaszewie 

2015-
2018 0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Budowa farmy 
wiatrowej  2015 0/- + +/- +/- + + + + +/- + + + +/- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
zwłaszcza w trakcie realizacji inwestycji 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań 
lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 11 Opis aktualnie znanych szczegółów zadań części „B”  planowanych do realizacji postanowieniami projektu „Planu…” 

B - ZADANIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I GOSPODARKĄ ŚCIEKOWĄ 

Nazwa zadania Opis zadania Lokalizacja 

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Bartniczce  

Zadanie będzie polegało na modernizacji 
istniejącego i funkcjonującego PSZOK-a w celu 
usprawnienia jego działania. W ramach zadania 

wykonany zostanie zjazd z drogi, ogrodzenia, 
kosze oraz teren zostanie podzielony na sektory. 

Zadanie inwestycyjne. 
Będzie zlokalizowane w 

Bartniczce w miejscu 
istniejącego PSZOK-a 

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych  

(miejscowość Jastrzębie lub Komorowo) 

Zadanie będzie polegało na budowie nowego 
PSZOK-a  

Zadanie inwestycyjne. 
Brak sprecyzowanej lokalizacji  

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce 

Zadanie będzie polegało na przebudowie i 
usprawnieniu działania istniejącej oczyszczalni 
ścieków. W ramach zadania została opracowana 

dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Na 
realizację zadania została także już wydana 

decyzja środowiskowa.  

Zadanie inwestycyjne. 
Będzie zlokalizowane w 
Bartniczce w istniejącej 

oczyszczalni ścieków jako jej 
przebudowa i modernizacja 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Zadanie będzie polegało na budowie 
przydomowych oczyszczalni na terenach gdzie 
nie przewiduje się podłączenia budynków do 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zadanie inwestycyjne. 
Będzie zlokalizowane na 
posesjach prywatnych 

mieszkańców – aktualnie nie 
ma informacji ile oczyszczalni 
i na których posesjach zostanie 

zbudowanych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
 

Analizując tabelę powyżej można stwierdzić, iż planowane inwestycje (których lokalizacje zostały już określone) 
zlokalizowane będą w obiektach istniejących (modernizacja oczyszczalni i modernizacja PSZOK-a) bez większego 
wpływu na użytki ekologiczne oraz walory przyrodnicze zlokalizowane na obszarze gminy.  
Urządzenie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma na celu uszczelnienie systemu 
gospodarowania odpadami oraz zwiększenie skuteczności segregacji odpadów, a także zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów kosztem większej ilości powtórnie wykorzystywanych odpadów i poddawanych 
recyklingowi. Dzięki edukacji ekologicznej, i stworzeniu mieszkańcom nowych możliwości samodzielnego 
dostarczania poszczególnych wysegregowanych frakcji odpadów do Punktu zmniejszy się zjawisko „dzikich 
wysypisk” w rowach i zagajnikach. Działanie takie pośrednio przyczyni się także do poprawy czystości wód i gleb.  
Nowy PSZOK, który nie ma jeszcze ustalonej lokalizacji zostanie urządzony zgodnie z wszelkimi postanowieniami 
i przepisami ochrony środowiska, jego lokalizacja zostanie ustalona w sposób niezagrażający środowisku.  
Jest to przedsięwzięcie mogące potencjalne negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku z tym budowa  
i organizacja takiego punktu musi być poprzedzona procedurą oddziaływania na środowisko. W celu 
zaprojektowania PSZOK-a zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną 
przedsięwzięcia. Jeśli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stwierdzi, iż jest to wystarczające zostanie wydana 
decyzja środowiska na realizację przedsięwzięcia. Natomiast jeśli będzie to konieczne zostanie opracowany raport  
o oddziaływaniu PSZOK-a na środowisko w celu wydania decyzji środowiskowej. Na etapie opracowania prognozy 
nie jest możliwe dokładne sprecyzowanie oddziaływań ze względu na brak lokalizacji. 
Realizacja działań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków przyczyni się do czasowych 
utrudnień dla właścicieli posesji, natomiast w trakcie eksploatacji oddziaływania będą tylko pozytywne. 
Reasumując na etapie realizacji działań takich jak przebudowa, modernizacja, czy budowa infrastruktury związanej 
z gospodarką odpadami i gospodarką ściekową może przyczynić się czasowych przekształceń powierzchni ziemi, 
zmiany stosunków wodnych niszczenia roślin oraz do uciążliwości akustycznych, i pylenia. Wszystkie te 
oddziaływania zakończą się w momencie uruchomienia infrastruktury i wszelkie późniejsze oddziaływania będą już 
tylko pozytywne. 
W trakcie eksploatacji PSZOK-ów i oczyszczalni ścieków należy zachować zasady chroniące środowisko wodne  
i glebowe. W trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków istnieje ryzyko awarii, niemniej jednak w celu zmniejszenia 
i ograniczenia jej ryzyka należy dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji elementów oczyszczalni i na 
bieżąco kontrolować jej pracę.  
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Tabela 12 Przewidywane znaczące oddziaływania zadań części „B”  na zagadnienia i aspekty środowiskowe 

Zadania zapisane w projekcie 
„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 
Bartniczka” wraz z  terminem 

realizacji 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

 i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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B - ZADANIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I GOSPODARKĄ ŚCIEKOWĄ 

Modernizacja Punktu 
Selektywnego 

Zbierania Odpadów 
Komunalnych w 

Bartniczce  

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Budowa Punktu 
Selektywnego 

Zbierania Odpadów 
Komunalnych  
(miejscowość 
Jastrzębie lub 
Komorowo) 

2015-
2018 0/+ + + + + +/- + + +/- + +- + +- 

Przebudowa gminnej 
oczyszczalni ścieków 

w Bartniczce 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

2016-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
zwłaszcza w trakcie realizacji inwestycji 

 
Tabela 13 Opis aktualnie znanych szczegółów zadań części „C” planowanych do realizacji postanowieniami projektu „Planu…” 

C - ZADANIA ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ 

Nazwa zadania Opis zadania Lokalizacja 

Budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc 
użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu 

lamp zasilanych energią słoneczną i/lub 
wiatrową 

Zadanie polegało będzie na budowie nowego 
oświetlenia ulicznego oraz miejsc 

użyteczności publicznej. Zadanie to będzie 
uzupełnieniem istniejącej infrastruktury, 

powstanie w miejscach gdzie w chwili 
obecnej nie ma oświetlenia. 

Zadanie inwestycyjne. 
Będzie zlokalizowane na terenie gminy wzdłuż 

ważniejszych dróg oraz w miejscach 
wymagających doświetlenia ze względów 

bezpieczeństwa. 

Remont dróg gminnych 

Zadanie będzie polegało na remontach i 
modernizacjach dróg gminnych, w ramach 
zadania nie przewiduje się budowy nowych 

dróg. 

Zadanie inwestycyjne. 
Aktualnie brak jest informacji o lokalizacji 

tych inwestycji, szczegółowe lokalizacje będą 
ustalane w razie potrzeby. 

Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka – 
Grążawy 

Zadanie polegało będzie na budowie ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 544 

Brodnica – Działdowo. 

Zadanie inwestycyjne. 
Ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie 

wzdłuż istniejącej drogi Bartniczka-Grążawy 
na ternie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 

częściowo na terenach prywatnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
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Analizując tabelę zamieszczoną powyżej można stwierdzić, iż planowane działania zlokalizowane będą przy 
istniejącej infrastrukturze takiej jak: 

• drogi i place – dotyczy to oświetlenia ulicznego,  
• na istniejących drogach – dotyczy to remontów i modernizacji dróg gminnych, 
• wzdłuż istniejącej drogi – dotyczy to budowy ścieżki rowerowej. 

W związku z tym oddziaływanie w trakcie realizacji inwestycji może być czasowo niekorzystne ze względu na 
hałas towarzyszący pracom budowlanym a także pylenie w trakcie kucia, spawania i cięcia. Niemniej jednak są to 
oddziaływania czasowe, które po zakończeniu realizacji inwestycji nie pozostawią po sobie skutków 
długoterminowych.  
W trakcie eksploatacji nowego oświetlenia ulicznego i terenów użyteczności publicznej oddziaływanie będzie tylko 
pozytywne w postaci mniejszego zużycia energii elektrycznej niż w sytuacji tradycyjnego oświetlenia, a także 
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami.  
W trakcie eksploatacji dróg gminnych po remontach pojazdy nie będą musiały hamować i rozpędzać się ponownie  
z powodu uszkodzonej nawierzchni, będzie to także przyczyną emisji mniejszej ilości spalin samochodowych. 
Reasumując po realizacji inwestycji mniejszy się emisja zanieczyszczeń i docelowo poprawi się jakość powietrza 
wzdłuż dróg gminnych.  
W trakcie eksploatacji ścieżki rowerowej nie będzie negatywnych oddziaływań na środowisko, a pozytywne 
oddziaływania będą polegały na zwiększeniu aktywności fizycznej mieszkańców gminy, oraz być może 
zastępowaniu pojazdów silnikowych rowerem, co przyczyni się do niespalenia paliwa na przejechanie odcinka 
Bartniczka-Grążawy. Istnienie wydzielonej ścieżki rowerowej przyczyni się także do upłynnienia ruchu 
samochodowego. 
 
Tabela 14 Przewidywane znaczące oddziaływania zadań części „C” na zagadnienia i aspekty środowiskowe 

Zadania zapisane w projekcie 
„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy 
Bartniczka” wraz z  terminem 

realizacji 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

 i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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C - ZADANIA ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ 

Budowa oświetlenia 
ulicznego oraz 

miejsc użyteczności 
publicznej, przy 

wykorzystaniu lamp 
zasilanych energią 

słoneczną i/lub 
wiatrową 

2015-
2018 0 + + + + + + + + + + + + 

Remont dróg 
gminnych  

2015-
2018 0/+ +/- + + +/- + + + + + + + + 

Budowa ścieżki 
rowerowej 

Bartniczka – 
Grążawy 

2015-
2018 0 +/- + + +/- + + + + + + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
zwłaszcza w trakcie realizacji inwestycji 
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Tabela 15 Opis aktualnie znanych szczegółów zadań części „D” planowanych do realizacji postanowieniami projektu „Planu…” 

D - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWOJEM RUCHOWYM DZIECI  
I MŁODZIEŻY 

Nazwa zadania Opis zadania Lokalizacja 

Zwiększenie liczby miejsc w 
przedszkolu w Łaszewie 

poprzez budowę placu zabaw 
dla dzieci w wieku od 3 lat z 

bezpieczną nawierzchnią 

Zadanie będzie polegało na budowie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych z 
bezpieczną nawierzchnia zmniejszającą ryzyko urazów dla bawiących się dzieci. 

Zadanie inwestycyjne. 
Plac zabaw, który 

powstanie w ramach 
inwestycji zlokalizowany 

będzie w Łaszewie na 
terenie działki na której 

zlokalizowany jest budynek 
przedszkola, działka należy 

do Gminy Bartniczka. 

Zagospodarowanie turystyczne 
i rekreacyjne części działki nr  

84/1 – obręb Bartniczka 

Celem realizacji zadania jest konieczność stworzenia miejsca do wypoczynku i 
rekreacji dla lokalnej społeczności oraz turystów. Zadanie będzie polegało na 
wzmocnieniu skarp oraz utwardzeniu terenu, montażu urządzeń do ćwiczeń, do 
zabawy dla dzieci i wypoczynku oraz nasadzeniu ozdobnych drzew, krzewów i 

roślin. 

Zadanie inwestycyjne 
zlokalizowane będzie w 
Bartniczce. Aktualnie na 

tym terenie jest łąka i 
nieużytki. 

Promowanie i rozwój 
dziedzictwa kulturowego 

poprzez utworzenie instytucji 
kultury i muzeum w istniejącym 

budynku oświatowym w 
Grążawach 

Zadanie będzie polegało na utworzeniu instytucji kultury i muzeum w celu 
zachowania dziedzictwa kulturalnego gminy. Celem zadania jest także 

zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży, mieszkańców i turystów na temat 
przynależności kulturowej i pozostawionej przez poprzednie pokolenia 

spuścizny. 

Zadanie inwestycyjne 
będzie zlokalizowane w 

istniejącym budynku 
oświatowym w Grążawach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
 
Tabela 16 Przewidywane znaczące oddziaływania zadań części „D” na zagadnienia i aspekty środowiskowe 

Zadania zapisane w projekcie 
„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy 
Bartniczka” wraz z  terminem 

realizacji 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

 i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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D - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWOJEM RUCHOWYM DZIECI 

I MŁODZIEŻY 

Zwiększenie liczby 
miejsc w przedszkolu 
w Łaszewie poprzez 
budowę placu zabaw 
dla dzieci w wieku od 

3 lat z bezpieczną 
nawierzchnią 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Zagospodarowanie 
turystyczne i 

rekreacyjne części 
działki nr  84/1 – 
obręb Bartniczka 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Promowanie i rozwój 
dziedzictwa 

kulturowego poprzez 
utworzenie instytucji 
kultury i muzeum w 
istniejącym budynku 

oświatowym w 
Grążawach 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
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Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
zwłaszcza w trakcie realizacji inwestycji 

 
Analizując zadania zaplanowane w projekcie „Planu…” w części „D” stwierdzić można, iż realizacja 
wymienionych zadań nie wpłynie w żaden sposób negatywnie na środowisko. Place zabaw i miejsca do aktywnego 
wypoczynku dla dzieci, młodzieży, mieszkańców i turystów przyczynia się do zwiększenia aktywności fizycznej, 
większych możliwości spędzania wolnego czasu, a także poprawy komfortu życia mieszkańców.  
Stworzenie muzeum także przyczyni się do zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu, zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej gminy oraz poznania kultury i przeszłości tych terenów. 
 
Tabela 17 Opis aktualnie znanych szczegółów zadań części „E” planowanych do realizacji postanowieniami projektu „Planu…” 

E - ZADANIA MIĘKKIE O WALORACH EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH 

Nazwa zadania Opis zadania Lokalizacja 

Aktualizacja inwentaryzacji źródeł 
emisji CO2 oraz aktualizacja bazy 

danych 

W okresach cyklicznych przeprowadzana będzie aktualizacja 
danych zebranych na potrzeby projektu „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” 

Zadanie nieinwestycyjnie 
zlokalizowane będzie na terenie 

gminy Bartniczka 

Z angielskim za pan brat – rozwijanie 
kompetencji językowych uczniów z 

terenu gminy Bartniczka    

Zadanie będzie realizowane jako kurs nauki języka 
angielskiego. 

Zadanie nieinwestycyjnie 
zlokalizowane będzie na terenie 

gminy Bartniczka 

Nowe kompetencje już dziś – 
podniesienie kwalifikacji nauczycieli 

wych. przedszkolnego z 
ukierunkowaniem na rozwój 
kompetencji kluczowych oraz 

indywidualnych potrzeb ucznia 

Zadanie będzie realizowane jako szkolenia i podnoszenie 
kwalifikacji nauczycieli w celu sprawniejszej nauki i lepszego 

podejścia do każdego ucznia. 

Zadanie nieinwestycyjnie 
zlokalizowane będzie na terenie 

gminy Bartniczka 

Szkolenie dla pracowników 
administracji publicznej i wszystkich 

jednostek podległych Urzędowi Gminy 

Zadanie będzie realizowane w formie szkoleń dla pracowników 
administracyjnych w celu podniesienia ich kwalifikacji. 

Zadanie nieinwestycyjnie 
zlokalizowane będzie na terenie 

gminy Bartniczka 

System edukacji społeczeństwa i 
promocji efektywności energetycznej, 

odnawialnych źródeł energii, 
ekologicznego trybu życia 

Zadanie będzie realizowane w różnych formach, będzie miało 
na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Będzie realizowane jako akcje 

edukacyjne, szkolenia, konkursy lub zabawy edukacyjne dla 
dzieci. 

Zadanie nieinwestycyjnie 
zlokalizowane będzie na terenie 

gminy Bartniczka 

Promowanie zachowań 
energooszczędnych w transporcie – 

ECODRIVING 

Zadanie będzie realizowane w formie szkoleń dla kierowców 
autobusów, taksówek oraz zainteresowanych osób 

posiadających prawo jazdy. 

Zadanie nieinwestycyjnie 
zlokalizowane będzie na terenie 

gminy Bartniczka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 

 
Analizując zadania zaplanowane w projekcie „Planu…” w części „E” stwierdzić można, iż realizacja zadań 
edukacyjnych przyczynia się tylko w pozytywny sposób do ochrony środowiska przyrodniczego. Wszystkie zadania 
przyczynią się docelowo i pośrednio do poprawy jakości środowiska. 
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Tabela 18 Przewidywane znaczące oddziaływania zadań części „E” na zagadnienia i aspekty środowiskowe 

Zadania zapisane w projekcie 
„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy 
Bartniczka” wraz z  terminem 

realizacji 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

 i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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E - ZADANIA MIĘKKIE O WALORACH EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH 

Aktualizacja 
inwentaryzacji źródeł 

emisji CO2 oraz 
aktualizacja bazy 

danych 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Z angielskim za pan 
brat – rozwijanie 

kompetencji 
językowych uczniów z 

terenu gminy 
Bartniczka    

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Nowe kompetencje już 
dziś – podniesienie 

kwalifikacji 
nauczycieli wych. 
przedszkolnego z 

ukierunkowaniem na 
rozwój kompetencji 

kluczowych oraz 
indywidualnych 
potrzeb ucznia     

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Szkolenie dla 
pracowników 
administracji 

publicznej i wszystkich 
jednostek podległych 

Urzędowi Gminy 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

System edukacji 
społeczeństwa i 

promocji efektywności 
energetycznej, 

odnawialnych źródeł 
energii, ekologicznego 

trybu życia 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Promowanie 
zachowań 

energooszczędnych w 
transporcie – 

ECODRIVING 

2015-
2018 0/+ + + + + + + + + + + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”, PHIN Sp. z o.o., sierpień 2015 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 
zwłaszcza w trakcie realizacji inwestycji 
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7.1. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne aspekty 
Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że generalnie realizacja zaproponowanych w  projekcie 
„Planu…” celów i zadań wpłynie korzystnie na stan poszczególnych segmentów środowiska w tym także 
przyrodniczego i  w  efekcie końcowym przyczyni się do poprawy ich jakości.  
W trakcie realizacji postanowień projektu dokumentu wystąpią czasowo negatywne oddziaływania na środowisko  
o niewielkim natężeniu. Należy jednak pamiętać, że mają one charakter przejściowy a ich ewentualne negatywne 
wpływy są rekompensowane wskutek osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego i społecznego. 
Z niekorzystnymi skutkami środowiskowymi związane będą przede wszystkim inwestycje z  zakresu budowy farmy 
wiatrowej, infrastruktury z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej, których negatywne oddziaływanie 
będzie dotyczyć zarówno fazy budowy jak i eksploatacji.  
Pozostałe zadania mogą oddziaływać niekorzystnie tylko w fazie realizacji, natomiast w fazie eksploatacji ich 
oddziaływanie będzie zdecydowanie pozytywne. Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć realizowanych 
w  sektorze powietrza atmosferycznego i hałasu (rozbudowa i modernizacja sieci drogowej, termomodernizacje) 
oraz ochrony zwierząt (termomodernizacje).  
Należy w tym miejscu podkreślić, że o ile ujemne skutki środowiskowe występujące w fazie realizacji inwestycji 
raczej nie będą miały trwałego charakteru, o tyle w fazie eksploatacji tych inwestycji należy spodziewać się 
trwałych zmian w środowisku dotyczących: 

1. przekształceń krajobrazu (farma wiatrowa), 

2. wpływu na jakość powietrza i klimat akustyczny (nowy PSZOK – aktualnie brak jest lokalizacji, może się przyczynić do zwiększenia ruchu 
pojazdów i zwiększenia hałasu na terenie gdzie powstanie PSZOK), 

3. zmiany warunków hydrologicznych oraz hydrogeologicznych (budowa ścieżki rowerowej – lokalizacja na terenach już zurbanizowanych – 
więc budowa ścieżki, a także PSZOK-a będzie wiązała się z koniecznością uporządkowaniem stosunków wodnych), 

 
Odrębną kwestę stanowią inwestycje budzące konflikty społeczne, co jest związane z realizacją działań na 
obszarach zamieszkałych. Nie ulega wątpliwości, że mogą one wystąpić w trakcie realizacji dokumentu, co z  kolei 
będzie wiązało się z koniecznością podjęcia decyzji obejmującej:  

• zmianę realizacji projektowanego przedsięwzięcia,  
• wykonanie działań kompensacyjnych,  
• lub całkowitą rezygnację z inwestycji. 

Wybór jednego z rozwiązań będzie uzależniony od szeregu czynników spośród których największe znaczenie 
będzie miał aspekt środowiskowy i społeczny. Dodatkową kwestią dotyczącą jednak już wszystkich zadań 
inwestycyjnych będzie przeprowadzenie, zgodnie z  obowiązującymi przepisami, odpowiednich procedur 
i  opracowanie stosownych dokumentów uwzględniających ewentualny wpływ inwestycji na środowisko. 
 
Ostatecznie należy jednak podkreślić, że realizacja projektu „Planu…” z całą pewnością będzie wpływać na 
zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko głównie poprzez: 

1. racjonalną gospodarkę niskoemisyjną powodującą zmniejszenie ilości zużywanej energii 

2. poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości spalanych paliw i zmniejszenie zjawiska niskiej emisji 

3. poprawę jakości powietrza atmosferycznego wskutek poprawy płynności ruchu komunikacyjnego 

4. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (montaż solarów, wykorzystanie biomasy, farma wiatrowa, fotowoltaiki) 

5. poprawę jakości wód powierzchniowych i gleb – poprzez skuteczną selekcję i zbiórkę odpadów oraz zmniejszenie zjawiska dzikich 
wysypisk 

6. wzrost świadomości ekologicznej, doradztwo, wspieranie podejmowania decyzji o stosowaniu gospodarki niskoemisyjnej wśród 
mieszkańców gminy Bartniczka 
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Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu „Planu…” na różnorodność 
biologiczną, zwierzęta i  rośliny 

1. wszelkie działania inwestycyjne (w tym farma wiatrowa) wiążące się z przekształceniami przestrzeni wpływają na analizowane 
zagadnienia – wiążą się ze zmianą charakteru użytkowania terenu, zmianą charakteru powierzchni biologicznie czynnej, z podziałami 
terenu i osłabianiem jego odporności na antropopresję, z tworzeniem barier przestrzennych, z wyparciem pewnych gatunków i/lub 
wprowadzaniem w ich miejsce nowych, z wprowadzaniem nowego charakteru roślinności w związku z urządzaniem terenów zielonych, 
zieleni ozdobnej, zieleni izolacyjnej, itp. Zdecydowana większość opisanych zmian ma charakter negatywny, ale nie jest to regułą 
i  każdorazowo indywidualna ocena poszczególnych przedsięwzięć, może być odmienna. Niemniej jednak każda poprawa stanu 
powietrza wpłynie pozytywnie na stan zdrowotny roślin i zwierząt 

2. projekt „„Planu…” przewiduje szereg działań o charakterze informacyjnym i  edukacyjnym. Zadania o takim charakterze wiążą się 
zawsze także z poprawą świadomości ekologicznej ludności i podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska.  
W tym aspekcie ustalenia projektu „Planu…” należy uznać za wpływające pośrednio i w długim okresie, w sposób pozytywny na 
wszelkie aspekty środowiskowe w tym bioróżnorodność, świat zwierząt i świat roślin 

 
Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu „Planu…” na ludzi 

1. poprawą warunków zamieszkania (w tym stan przestrzeni publicznych, poprawa termoizolacji budynków wielorodzinnych, jakość 
infrastruktury technicznej w tym kanalizacyjnej (przydomowe oczyszczalnie ścieków), dostępność komunikacyjną) 

2. poprawą świadomości ekologicznej (w tym szkolenia, akcje promocyjne, stosowanie rozwiązań technicznych przyczyniających się do 
zmniejszenia zużycia energii, selektywnej zbiórki odpadów) 

3. poprawę warunków codziennego życia (optymalizacja sieci drogowej, zwiększony dostęp do sieci kanalizacji, poprawa estetyki gminy ze 
względu na termomodernizacje i remonty oraz uzupełnienie oświetlenia) 

4. zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu (nowe place zabaw, miejsce do odpoczynku dla mieszkańców i turystów, ścieżka 
rowerowa) 

5. poprawa przestrzeni gminnej (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) 

6. zwiększenie dostępu do infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami – poprzez zmodernizowany PSZOK w Bartniczce oraz nowy 
PSZOK 

 
Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu „Planu…” na powierzchnię ziemi i 
krajobraz 

1. w większości działania zawarte w projekcie „Planu…” dotyczą przestrzenni obszarów już zagospodarowanych, pełniących określone 
funkcje, a realizacja zapisów zadań ma na celu ich uzupełnienie i modernizację. W związku z tym oddziaływanie negatywne na 
powierzchnię ziemi i krajobraz jest w większym stopniu pozytywne niż negatywne 

2. oddziaływanie na krajobraz może mieć miejsce w sytuacji budowy farmy wiatrowej, gdzie zmianie ulegnie krajobraz, niemniej jednak 
oddziaływanie pozytywne w postaci wytworzenia energii z OZE będzie pozytywnym oddziaływaniem. 

3. poprawie uleganie krajobraz, dzięki remontom i modernizacjom budynków użyteczności publicznej, co będzie pozytywna zmianą. 

 
Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu „Planu…” na klimat 

1. remonty dróg nie przyczynią się do zmniejszenia globalnej presji na zmiany klimatyczne, jednak upłynnienie ruchu poprzez 
modernizacje i remonty dróg gminnych, a także budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej zmniejszy negatywne 
oddziaływanie 

2. nie przewiduje się znaczących oddziaływań w zakresie rozwoju aktywnego wypoczynku mimo powstania ścieżki rowerowej i placów 
zabaw, które mają mieć łagodny charakter uwzględniający walory przyrodnicze 

 
Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu „Planu…” na zasoby naturalne 

1. projekt „Planu…” zawiera szereg zapisów dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami, oraz 
modernizację oczyszczalni ścieków i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, co w  znacznym stopniu ogranicza oddziaływanie 
negatywne poszczególnych celów na zasoby naturalne  

2. część zasobów naturalnych znajdujących się na terenie gminy jest chroniona w sposób naturalny oraz poprzez działający system 
prawny to oddziaływanie realizacji poszczególnych celów na zasoby naturalne jest stosunkowo niewielkie i zazwyczaj nie będzie miało 
istotnego wpływu na te zasoby 

3. poprawi się stan zasobów naturalnych w wyniku usystematyzowania gospodarki odpadami, zmniejszy sie ilości powstających „dzikich 
wysypisk” oraz zwiększy się odsetek odzyskiwanych odpadów 
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Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją projektu „Planu…” na zabytki.  
1. Docelowy rozwój ścieżek rowerowych może przyczynić się do zwiększenia liczby aktywnie wypoczywających mieszkańców również z 

sąsiednich gmin. Może to mieć negatywne skutki w postaci zwiększonego ruchu samochodowego, zwiększonej ilości odpadów 
pozostawionych przez ludzi 

2. Zwiększenie atrakcyjności gminy wpływa pośrednio na zwiększenie aktywności gospodarczej, a tym samym na zamożność. W wyniku 
tego będą realizowane prace renowacyjne także na zabytkowych obiektach, w związku z tym będzie to trwałe i korzystne oddziaływanie 
mające wpływ na podniesienie atrakcyjności gminy 

 
Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu „Planu…” na dobra materialne 

1. projekt „Planu…” nie zawiera ustaleń, które prowadziłyby do dających się przewidzieć istotnych strat w zakresie wartości i jakości 
dóbr materialnych, jedynym możliwym oddziaływaniem na dobra materialne jest budowa farmy wiatrowej, która może przyczynić się 
do spadku wartości nieruchomości w tej okolicy 

2. realizacja ustaleń projektu „Planu…” będzie się wiązała z poprawą jakości i wartości przestrzeni publicznych (estetyzacja, 
modernizacja, remonty, termomodernizacje budynków) 

3. realizacja ustaleń projektu „Planu…” będzie się wiązała z poprawą sytuacji materialnej mieszkańców (mniejsze wydatki na energie i 
opał), co będzie sprzyjać konsumpcji i poprawie standardu zamieszkania 

 

7.2. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań poszczególnych celów 
W tabeli poniżej przedstawiono syntetyczne – ogólne oceny możliwego oddziaływania realizacji poszczególnych 
celów szczegółowych zaplanowanych w projekcie „Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” na 
różne elementy środowiska. Dla 14 celów szczegółowych przeanalizowano możliwy ich wpływ na 13 aspektów 
środowiska – wystawiono zgeneralizowane oceny. 
Przeprowadzona wieloaspektowa analiza oddziaływań na różne elementy środowiska wskazuje, że realizacja 
uogólnionych celów do realizacji na terenie gminy Bartniczka przyczyni się do oddziaływań pozytywnych zarówno 
dla środowiska jak i mieszkańców.  
Co ważne, na negatywną ocenę w pewnym stopniu wpływa brak wiedzy na temat szczegółów planowanych 
rozwiązań i podejmowanych działań dotyczy to głównie budowy nowego PSZOk-a. 
W pozostałych przypadkach – stwierdzenie, iż dany cel będzie w sposób zauważalny oddziaływał na środowisko, 
poprzedzone było analizą projektowanych priorytetowych działań oraz spodziewanych efektów ich realizacji, które 
zamieszczone są w projekcie „Planu…”. 
W zdecydowanej większości zadań planowanych do realizacji oceniono, iż realizacja zamierzonych celów wpłynie 
w  sposób pozytywny zauważalny na środowisko. Tak duża liczba ocen pozytywnych wynika w dużej mierze ze 
specyfiki planowanych zamierzeń rozwojowych – spośród 14 celów szczegółowych, tylko 2 w sposób zauważalny 
może przyczynić się do zmiany krajobrazu i stosunków wodnych. Chodzi tu o cel dotyczący budowy farmy 
wiatrowej i cel dotyczący budowy puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Sumarycznie rzecz ujmując budowa farmy wiatrowej nie powinna w zauważalnym stopniu przyczynić się do 
negatywnego oddziaływania, fakt, przyczyni się do zmiany krajobrazu, może przyczynić się do spadku cen 
nieruchomości, może przyczynić się do śmierci pewnej ilości ptaków, ale przyczyni się także do zwiększenia 
wykorzystania OZE, docelowo do zmniejszenia ilości spalanych paliw na cel wytworzenia energii elektrycznej,  
a przede wszystkim do zmniejszenia zanieczyszczenie powietrza. Reasumując można stwierdzić iż oddziaływania 
korzystane środowiskowe zdecydowanie przeważają nad negatywnymi przyrodniczymi. 
Budowa PSZOK-a przyczyni się także do zmniejszenia ilości powstających „dzikich wysypisk” odpadów oraz  
w połączeniu z edukacją ekologiczną przyczyni się do zwiększenia skuteczności selektywnych zbiórek odpadów. 
Działania te pośrednie wpłyną na poprawę czystości wód powierzchniowych, oraz gleb. 
Na etapie opracowania niniejszej prognozy nie wszystkie planowane działania mają sprecyzowane lokalizacje.  
W związku z tym aby maksymalnie ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania należy prawidłowo dobrać 
lokalizację tych działań w zgodzie z   Wojewódzkim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka. Istotna jest także zgodność 
inwestycji z  aktami prawnymi, opiniami i  wytycznymi organów nadzorujących inwestycje ekologiczne. 
Realizacja celów zapisanych w projekcie „Planu…” nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie korytarzy 
migracji wyznaczonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN takich jak Północno-Centralne Korytarze Ekologiczne 
Dolina Drwęcy – Dolina Dolnej Wisły Wschodni oraz Bagienna Dolina Wisły oraz użytkami ekologicznymi  
i obszarami chronionego krajobrazu takimi jak: 

• Jar Grądowy Cielęta,  
• Dolina Drwęcy PLH 280001, 
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• Ostoja Lidzbarska PLH 200012, 
• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy. 

Dwa cele szczegółowe spośród czternastu analizowanych mają typowy charakter projektów miękkich – związanych 
z budowaniem postaw proekologicznych wśród posiadaczy samochodów, zwiększeniem znaczenia racjonalizacji 
energii w zagospodarowaniu przestrzennym, motywacji mieszkańców do zmniejszenia energochłonności 
gospodarstw domowych, informowania oraz edukowania mieszkańców w zakresie dostępnych rozwiązań 
technologicznych zmniejszających energochłonność budynków. Realizacja tych zadań nie ma bezpośredniego  
(a nawet istotnego pośredniego) negatywnego wpływu na przestrzeń i środowisko. Ich realizacja w dalszej 
perspektywie czasowej przyczyni się do poprawy stosunku mieszkańców, przedsiębiorców, urzędników  
i inwestorów do środowiska.  
W sytuacjach kiedy oddziaływanie może być negatywne (w sytuacji niewłaściwej lokalizacji) lub czasowo 
odwracalnie negatywne (w czasie realizacji inwestycji), a po zrealizowaniu inwestycji ulokowanej prawidłowo 
oddziaływanie będzie zdecydowanie pozytywne podstawiono ocena +/- czyli określono że inwestycja może 
przynieść skutki negatywne w  czasie realizacji inwestycji oraz pozytywne po jej zakończeniu.  
Pozostałe cele będą miały zdecydowany charakter pro-środowiskowy, wynika, to z istoty i założeń analizowanego 
projektu „Planu…”. 
 
Tabela 19 Przewidywane znaczące oddziaływania celów szczegółowych (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i  długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące aspekty środowiska 

Cele szczegółowe 

przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 

zagadnienia i aspekty środowiska 
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Realizacja idei 
wzorcowej roli 

sektora publicznego 
w zakresie 

oszczędnego 
gospodarowania 

energią 

+ + + +/- + + + + + + + + + 

Zmniejszenie emisji 
pyłów i gazów 
cieplarnianych 

+ + + +/- + + + + + + + + + 

Zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców 
dotyczącej ich 

wpływu na lokalną 
gospodarkę eko-

energetyczną oraz 
jakość powietrza 

+ + + + + + + + + + + + + 

Poprawa jakości 
dróg, wpływa na 

zużycie paliw 
0/+ +/- + + +/- +/- + + + + + + + 

Wymiana źródeł 
ogrzewania 
budynków z 

węglowego na inne, 
charakteryzujące 

się mniejszą emisja 
gazów 

cieplarnianych 

0/+ + + +/- + + + + + + + + + 

Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł energii 

wykorzystywanych 

0/+ + + + + + + + + + + + + 
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Cele szczegółowe 

przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 

zagadnienia i aspekty środowiska 
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na terenie gminy 

Upowszechnienie 
wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł energii w 

obiektach 
budowlanych 
należących do 
społeczeństwa 

0/- + +/- +/- + + + + +/- + + + +/- 

Stosowanie 
odnawialnych 
źródeł energii w 

nowobudowanych i 
remontowanych 

obiektach 
publicznych 

+ + + + + + + + + + + + + 

Realizacja idei 
wzorcowej roli 

sektora publicznego 
w zakresie 

oszczędnego 
gospodarowania 

energią 

+ + + + +/- + + + + + + + + 

Zmniejszenie 
energochłonności 

obiektów 
budowlanych 
należących do 

Gminy 

+ + + + +/- + + + + + + + + 

Zmniejszenie 
zużycia energii 
elektrycznej w 
budynkach i 
oświetleniem 

uliczne 

+ + + + + + + + + + + + + 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

budynków 

+ + + + + + + + + + + + + 

Promocja nowych 
wzorców 

konsumpcji 
+ + + + + + + + + + + + + 

Zapobieganie 
powstawaniu oraz 

poprawa 
efektywności 

gospodarowania 
odpadami 

+ + + +/- +/- + + +/- + + + + + 

Źródło: Opracowanie własne 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia – 
szczególnie w trakcie realizacji inwestycji 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań 
lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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8. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU 
ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, 
W TYM TAKŻE WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH 
Z NIEDOSTATKU TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach projektu „Planu...” ma pozytywny wpływ na 
środowisko i proponowanie w tym zakresie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto brak jest 
możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań. 
Innym zagadnieniem jest proponowanie rozwiązań alternatywnych dla działań związanych z budową PSZOK-a, 
siłowni wiatrowych czy ścieżek rowerowych, w takich przypadkach możliwe jest wskazania alternatywnych 
rozwiązań lokalizacyjnych. Planowana farma wiatrowa, modernizacja oczyszczalni czy remonty dróg czy budowa 
ścieżki rowerowej planowane są poza terenami przyrodniczo cennymi, nie będą ulokowane na terenie Północno-
Centralnych Korytarzy Ekologicznych Dolina Drwęcy – Dolina Dolnej Wisły Wschodni oraz Bagienna Dolina 
Wisły oraz użytków ekologicznych i obszarów chronionego krajobrazu takich jak: 

• Jar Grądowy Cielęta,  
• Dolina Drwęcy PLH 280001, 
• Ostoja Lidzbarska PLH 200012, 
• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy. 

Inwestycje te zaplanowane zostaną w sposób niekolidujący z obszarami przyrodniczymi. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą także od lokalnej chłonności środowiska lub od 
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy  modernizacji dróg, 
budowie ścieżki rowerowej, modernizacji oczyszczalni ścieków, budowie nowego PSZOK-a, działaniach 
termomodernizacyjnych, montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym siłowni 
wiatrowych, należy, rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 
negatywnie oddziaływać na środowisko.  
Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać:  

• warianty lokalizacji – możliwe są tylko w sytuacji farmy wiatrowej,  
• warianty konstrukcyjne i  technologiczne – możliwe przy termomodernizacjach, montażu urządzeń  

w oczyszczalni ścieków czy likwidacji źródeł ciepła,  
• warianty organizacyjne – możliwe przy działaniach promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych, 
• wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”.  

Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować 
konsekwencje środowiskowe. W sytuacjach braku możliwości realizacji pewnych rodzajów zadań biorąc wszystkie 
„za” i ”przeciw” możliwa jest rezygnacja z niektórych działań zapisanych w projekcie „Planu...”. 
W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie 
rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 
W trakcie opracowywania niniejszej „Prognozy…” nie natrafiono na trudności wynikające z niedostatku techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy.  
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9. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych 
w  ramach projektu „Planu...” konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do 
realizacji tych działań. 
Podstawowym narzędziem monitoringu wdrażania projektu „Planu…” będzie zestaw wskaźników, określających 
skalę osiąganych efektów w wymiarze energetycznym i ekologicznym (redukcji emisji CO2). 
Monitoring ten, ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych powinien być 
prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze sprawozdaniami z postępów wykonania, 
powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), co najmniej w cyklu dwuletnim.  
Monitoring efektów działań jest istotnym elementem wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie 
Bartniczka. Jednym z jego elementów jest aktualizacja bazy danych o emisji przez prowadzoną inwentaryzację.  
Etap wdrożenia działań jest kluczowym elementem realizacji założeń do planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Poszczególne zadania będą realizowane przez różne jednostki działań i kontroli osiągnięcia pożądanych efektów. 
Do najważniejszych zadań działu koordynującego będzie należało: 

• zbieranie i nadzór danych niezbędnych do monitorowania procesu wdrażania zadań z Planu, 
• kontrola i ewentualna korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020, 
• monitorowanie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finasowania umożliwiających realizacje 

założonych zadań, 
• raportowanie z poczynionych postępów z przebiegu realizacji Planu wobec wójta gminy Bartniczka.  

W ramach prowadzonego monitoringu efektu działań wdrażania PGN prowadzone będą działania, które polegać 
będą na zbieraniu informacji o postępach realizacji zadań oraz jakie przynoszą efekty w redukcji dwutlenku węgla. 
Do danych zbieranych na potrzeby monitorowania należą: 

• czas realizacji zadań, postęp prac i kto realizuje zadanie, 
• koszty poniesione podczas prowadzenia monitoringu realizacji zadań, 
• osiągniecie celu (efekt redukcji energii i emisji CO2), 
• napotkane problemy w trakcie realizacji zadań. 

Efektem ewaluacji Planu będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości tak skuteczne, jak zakładano i czy nie 
wymagają zmian w Planie realizacji zadań. Wskaźnikami działań określonych w Planie będzie: 

• pozom redukcji emisji CO2 uzyskany w poszczególnych latach, 
• udział zużycia energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii,  
• poziom redukcji zużycia energii finalnej.  

Powyższe wskaźniki powinny być określane na podstawie inwentaryzacji emisji CO2 z pozyskanych następujących 
danych: zużycie paliw kopalnych, ilości zużytej energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, zużycie paliw na 
potrzeby transportu, zużycie energii elektrycznej. 
Prognoza optymistyczna powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony przyrody 
i  środowiska zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na realizację 
postanowień projektu „Planu…”. 
Prognoza realistyczna to taka, w której uwzględniono dotychczasowe tempo realizacji inwestycji o podobnym 
charakterze jak te przewidziane w projekcie  „Planu…”. 
Prognoza pesymistyczna powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100% zaplanowanych nakładów na 
realizację postanowień projektu „Planu…” a dotychczasowe tempo inwestycji zostanie osłabione. 
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10. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko zadań i  przedsięwzięć 
planowanych w projekcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” wynika z Konwencji  
o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 
roku.  
W konwencji jako oddziaływanie transgraniczne określono jakiekolwiek oddziaływanie, niemające wyłącznie 
charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji strony, spowodowane planowaną działalnością, której 
fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej strony.  
W załączniku 1  i  załączniku 3 ww. konwencji określono działalności i dodatkowe kryteria, które wskazują na 
możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje 
zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące 
powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku.  
Zaproponowane w ramach projektu „Planu…” działania w zakresie celów strategicznych, celów szczegółowych  
i konkretnych sprecyzowanych zadań nie rodzą żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, 
których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji 
w  ramach projektu „Planu…” ma charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć 
będzie miało zasięg na terenie gminy Bartniczka. 
Na etapie opracowywania niniejszej prognozy według stanu wiedzy na chwilę obecną stwierdzono, że realizacja 
projektu „Planu…” nie wskazuje na możliwość negatywnego  czasowego lub stałego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 
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11. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Podstawą wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” były przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  
Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu była analiza potencjalnych skutków, zarówno pozytywnych jak 
i  negatywnych, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z  realizacją zadań sformułowanych w projekcie 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka”. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć także, że przedmiotem analizy w aspekcie oddziaływań negatywnych było nie 
tylko wskazanie możliwości ich wystąpienia, ale również sformułowanie zaleceń mających na celu ich ograniczenie 
bądź wręcz zapobieżenie im. 
W kontekście powyższego punktem wyjścia dla opracowania niniejszej „Prognozy…” była analiza stanu aktualnego 
środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Bartniczka oraz wskazanie najważniejszych problemów w tym 
zakresie.  
Analizy stanu aktualnego dokonano w oparciu o informacje uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), na podstawie danych uzyskanych 
z  Urzędu Gminy. Rokiem bazowym dla prowadzonych analiz był rok 2013 i 2014 oraz w  przypadku braku 
wiarygodnych informacji, korzystano także z danych za rok 2011 i 2012.  
 
Tabela 20 Ocena stanu środowiska gminy wskazuje następujące problemy występujące w poszczególnych sektorach środowiska 

Powietrze atmosferyczne Wody powierzchniowe i podziemne 

ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE NA TERENIE GMINY 
 

Corocznie zwiększający się ruch komunikacyjny 
Słaba jakość dróg na obszarze gminy  
W okresie letnim występuje emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z 
powierzchni odkrytych 
Niska emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków 
Brak centralnego systemu ogrzewania 
Dominuje przestarzały system grzewczy 
W okresie zimowym bardzo znaczące jest oddziaływanie emisji z 
indywidualnego ogrzewania budynków 
32% budynków jednorodzinnych jest opalanych węglem kamiennym 
Spalanie paliw stałych niskiej jakości 
Dominacja niskosprawnych systemów grzewczych w budynkach 
mieszkalnych 
Niski udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym 
Niewiele gospodarstw domowych i przedsiębiorstw korzysta z 
odnawialnych źródeł energii, 
Niski poziom wiedzy ekologicznej o niskiej emisji 

WODY POWIERZCHNIOWE ZAKLASYFIKOWANE  
DO II KLASY 

 
Umiarkowany potencjał ekologiczny badanych wód 
powierzchniowych  
Zła ocena bakteriologiczna w punkcie „ujście do Brynicy, 
Bartniczka” 
Niezorganizowane zrzuty ścieków  
Niski poziom sieci kanalizacyjnej i w konsekwencji mieszanie 
ścieków sanitarnych z wodami opadowymi i roztopowymi 
Na jakość wód podziemnych wpływa stan wód 
powierzchniowych 
Brak uporządkowanej gospodarki ściekowej i wodami 
opadowymi na terenie gminy 
Zagrożenia dla czystości wód powierzchniowych wynikające z 
złej jakości powietrza 

 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków 
środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim 
pod katem oddziaływania na środowisko w  fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie 
budowy z reguły mają charakter przejściowy. 
Pozytywne oddziaływania realizacji zadań wskazanych w projekcie „Planu…” na środowisko zdecydowanie 
przeważają nad negatywnymi. 
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POZYTYWNE DLA ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCÓW NEGATYWNE DLA ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCÓW 

1. zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z aktywnych form 
spędzania czasu, 

2. ożywienie turystyczne i rekreacyjne gminy, 
3. zmniejszenie utrudnień komunikacyjnych, 
4. zwiększenie termoizolacji budynków, 
5. zwiększenie estetyki gminy, 
6. zmniejszenie ilości spalanych paliw, 
7. zmniejszenie zużycia energii, 
8. likwidacja nisko sprawnych kotłów i zastąpienie ich wysokosprawnymi 

ekologicznymi źródłami ciepła, 
9. zwiększenie bezpieczeństwa na drogach z powodu lepszego 

oświetlenia, 
10. większy udział energii pochodzącej z OZE, 
11. wykorzystanie fotowoltaiki, 
12. zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 
13. poprawa jakości powietrza dzięki termomodernizacjom, 
14. poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych dzięki 

dostępowi do przydomowych oczyszczalni ścieków większej ilości 
mieszkańców. 

1. utrudnienia w trakcie realizacji inwestycji - są to 
oddziaływania czasowe, 

2. zagrożenie dla ewentualnych miejsc gniazdowania 
ptaków i nietoperzy w trakcie prac 
termomodernizacyjnych, 

3. zagrożenia dla ptaków w związku z farma wiatrową. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Realizacja żadnego z proponowanych zadań nie pociągnie za sobą stałego negatywnego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 
Realizacja większości celów zapisanych w projekcie „Planu…” nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie 
korytarzy ekologicznych w tym Północno-Centralnych Korytarzy Ekologicznych Dolina Drwęcy – Dolina Dolnej 
Wisły Wschodni oraz Bagienna Dolina Wisły oraz użytków ekologicznych i obszarów chronionego krajobrazu 
takich jak: 

• Jar Grądowy Cielęta,  
• Dolina Drwęcy PLH 280001, 
• Ostoja Lidzbarska PLH 200012, 
• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy. 

W trakcie budowy PSZOK-a, ścieżki rowerowej, remontów budynków w tym termomodernizacji, a także budowy 
siłowni wiatrowych dojdzie do zmiany stosunków wodnych, przemieszczania warstw ziemi i tym samym może dość 
do niszczenia stanowisk roślin i siedlisk zwierząt. Niemniej jednak na terenach zurbanizowanych jest niewielkie 
ryzyko występowania chronionych roślin i zwierząt w wybitnych walorach przyrodniczych. W związku z tym przed 
realizacją inwestycji należy sprawdzić w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestępnego 
Gminy Grążawy17 (Bartniczka) jakie gatunki roślin i zwierząt mogą występować na danym terenie i podjąć 
odpowiadanie działania kompensacyjne polegające na przeniesieniu siedlisk. Negatywne oddziaływanie na 
środowisko niektórych przedsięwzięć można w pierwszej kolejności minimalizować poprzez wybór najbardziej 
racjonalnej ich lokalizacji zapewniającej zarówno wymierny efekt ekologiczny jak i  społeczno – ekonomiczny, 
czyli innymi słowy – równowagę przyrodniczą. Należy ocenić wagę bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz wagę 
przyrodniczą i zaplanować działania, które będą równoważyć te cele. Optymalnym działaniem jest wybór 
przedsięwzięć ulokowanych w miejscu gdzie z zachowaniem bezpieczeństwa ekologiczno-przyrodniczego 
zachowane zostanie bezpieczeństwo mieszkańców.  
Warunkiem wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji jest analiza przepisów prawnych z  zakresu ochrony zasobów 
przyrodniczych, dokumentów strategicznych oraz aktów prawa miejscowego (Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego, Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków 
zagospodarowania Przestępnego Gminy Grążawy). 
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko proponowanie 
rozwiązań alternatywnych innych niż lokalizacyjne nie ma uzasadnienia.  

                                                
17Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestępnego Gminy Grążawy, maj, 1998 
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W przypadku gdy zaplanowane zadania pozainwestycyjne nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania 
się problemów środowiskowych, powiększania się zanieczyszczenia środowiska w tym szczególnie powietrza co 
powodować będzie pogarszanie się stanu zdrowia mieszkańców gminy Bartniczka. 
W przypadku gdy zaplanowane zadania inwestycyjne nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do zużywania 
coraz większych ilości paliw, zużywania coraz większych ilości energii, a tym samym pogorszenia jakości 
powietrza, stanu powierzchni ziemi i wód powierzchniowych co negatywnie wpływać będzie na zdrowie i komfort 
życia mieszkańców.  
 

 


