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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany sporządza się obligatoryjnie na mocy z 

art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).  

Na podstawie art. 72 ust. 6 ww. ustawy Minister Środowiska wydał w dniu 9 września 

2002 r. Rozporządzenie w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dziennik Ustaw Nr 155, 

poz. 1298 z 23 września 2002 r.), w którym zostały określone rodzaje i zakres opracowań 

ekofizjograficznych. Na potrzeby projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany sporządza się opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe. 

 

2. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji ekofizjograficznej dla 

obszaru gminy Bartniczka (powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie). Dla 

obszaru opracowania zostanie wykonany projekt Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.  

Procedurę opracowania rozpoczęła uchwała nr VI/32/15Rady Gminy Bartniczka z 

dnia 12 czerwca 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bartniczka obejmuje cały obszar w granicach administracyjnych gminy. 

Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją charakteryzującą poszczególne 

elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego na obszarze objętym opracowaniem i w 

jego otoczeniu, w ich wzajemnym powiązaniu. Wykonywane jest z wyprzedzeniem prac 

planistycznych, w celu: 

 dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych, 

 zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 

 zapewnienia warunków odnawialności zasobów przyrodniczych, 

 eliminowania lub ograniczania zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko 

i zdrowie ludzi. 

 

Zakres opracowania ekofizjograficznego obejmuje: 

 charakterystykę i diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i 

kulturowego, 

 wstępną prognozę dalszych zmian w środowisku, które może powodować 

dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie, 
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 określenie przyrodniczych predyspozycji funkcjonalno-przestrzennych i przydatności 

do użytkowania i zagospodarowania, 

 określenie uwarunkowań ekofizjograficznych formułowanych w postaci wniosków. 

  

Integralną częścią opracowania ekofizjograficznego jest załącznik graficzny 

sporządzony na podkładzie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 10 000. 

Załącznik zawiera kartograficzny obraz uwarunkowań ekofizjograficznych terenu objętego 

opracowaniem – gminy Bartniczka w jej granicach administracyjnych i jego najbliższego 

otoczenia, w zakresie przestrzennym wykazującym związki z przedmiotem opracowania. 

 

3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Do sporządzenia niniejszego opracowania ekofizjograficznego posłużyły dostępne 

prace dokumentacyjne, analityczne i studialne oraz opracowania kartograficzne dotyczące 

problematyki środowiska przyrodniczego lub jego poszczególnych komponentów, środowiska 

kulturowego a także problematyki sozologicznej. Wykorzystano także opracowania 

niepublikowane i materiały własne, w tym zebrane podczas kilku wizji terenowych. Spośród 

wykorzystanych dokumentów i opracowań, w szczególności wymienić należy: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grążawy, przyjęte przez Radę Gminy Grążawy uchwałą Nr XIV/77/2000 z dnia 17 

marca 20000 r., 

- Strategia rozwoju gminy Grążawy do roku 2015, Toruń-Grążawy 1999-2000, 

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bartniczka, PHIN INWESTYCJE, sierpień 

2015 r., 

- Strategia rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022, 

- Program ochrony środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2015-2018 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2022 r., 

- Przyroda Ziemi Chełmińskiej i obszarów przyległych, Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-

Kujawski, Toruń 2000, 

- Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, WIOŚ Bydgoszcz, 1999-2014 r., 

- Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd 

Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Bydgoszcz, 2001 r., 

- Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego, stan na dzień 30 

kwietnia 2004 r., Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator 

Przyrody, Bydgoszcz 2004, 

- Warunki przyrodnicze produkcji rolnej w województwie toruńskim, IUNG Puławy, 

1982 r., 
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- Marszelewski W., Burak S., Solarczyk A., Jeziora województwa kujawsko-

pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony 

Środowiska, Bydgoszcz 2000, 

- A. Zwoliński, Katalog jezior województwa toruńskiego wraz z ich waloryzacją 

turystyczną , Toruń 1991 r., 

- Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:10000, 

- Województwo kujawsko-pomorskie. Obszary chronione. Mapa w skali 1:250 000, 

2007, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz, 

- Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura 

w Toruniu, 

- Dane i materiały Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, 

- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2014 r., PIG 

Warszawa 2015, 

- R. Cymerman, I. Krzywnicka, Program kompleksowej ochrony gruntów przed erozją 

w województwie toruńskim, ATR Olsztyn, 1990 r., 

- Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1980. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ORAZ 

FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

4.1 Położenie i zagospodarowanie terenu 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren gminy Bartniczka w jej granicach 

administracyjnych. Gmina Bartniczka położona jest w północno-wschodniej części 

województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie brodnickim (w jego wschodniej części). 

Powierzchnia gminy wg GUS wynosi 8340 ha, w tym użytki rolne 6401 ha, co stanowi 76,5% 

powierzchni gminy. W użytkach rolnych grunty orne zajmują 5134 ha, sady 43 ha, łąki trwałe 

747 ha, pastwiska trwałe 257 ha. Wody powierzchniowe zajmują 76 ha, w tym wody płynące 

10 ha, a wody stojące 66 ha. Lasy zajmują 1434 ha (17,1%), a nieużytki 218 ha. 

Granice gminy w większości zostały poprowadzone po granicach działek 

ewidencyjnych o podobnym - rolniczym sposobie użytkowania, jedynie na kilku odcinkach 

stanowią ją elementy naturalne – cieki, rowy, granice lasów i użytków rolnych. 

Obszar gminy posiada nieregularny, lecz w miarę zwarty kształt, zbliżony do 

odwróconej, „leżącej” litery „L”. Maksymalna długość obszaru wynosi około 14 km, a 

szerokość około 6 km.  

Gmina Bartniczka sąsiaduje z gminami: Brzozie (od północy), Brodnica (od zachodu i 

południowego-zachodu), Świedziebnia (od południa), Górzno (od południowego-wschodu) i 

Lidzbark (od wschodu – gmina położona na terenie powiatu działdowskiego, województwo 

warmińsko-mazurskie). 
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Ryc. 1 Gmina Bartniczka na tle województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu brodnickiego 

źródło: http://bydgoszcz.stat.gov.pl 

 

Siedziba władz gminy znajduje się w Bartniczce, która pełni funkcję lokalnego 

ośrodka administracyjno-usługowego oraz stanowi obszar koncentracji terenów 

predysponowanych do urbanizacji. Na terenie gminy pod względem administracyjnym 

wydzielono 13 sołectw: Bartniczka, Grążawy, Gutowo, Igliczyzna, Jastrzębie, Komorowo, 

Koziary, Łaszewo, Nowe Świerczyny, Radoszki, Samin, Stare Świerczyny, Świerczynki. 

Miejscowość bez statusu sołectwa to: Długi Most, Gołkówko, Samin (osada), Skrobacja, 

Sokołowo, Wilamowo, Zdroje. 

Obszar gminy Bartniczka według danych GUS na koniec 2014 r. zamieszkuje 4708 

osób (dla porównania w 2013 r. 4714 osób, w tym 2323 kobiet i 2391 mężczyzn). W ostatnich 

latach liczba ludności podlegała wahaniom. Do roku 2010 ludności przybywało, natomiast od 

tego roku mają miejsce wahania liczby ludności gminy. 

Gęstość zaludnienia gminnego terytorium wynosi 56 osób na km² i jest nieco niższa 

od średniej dla powiatu brodnickiego (75 osób na km²) lecz wyższa od średniej dla gmin 

wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (47 osób/ km
2
). 

 

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartniczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%85%C5%BCawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gutowo_(powiat_brodnicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igliczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99bie_(powiat_brodnicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komorowo_(powiat_brodnicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koziary_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aszewo_(powiat_brodnicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_%C5%9Awierczyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radoszki_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samin_(wie%C5%9B_w_wojew%C3%B3dztwie_kujawsko-pomorskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_%C5%9Awierczyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierczynki_(powiat_brodnicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugi_Most_(gmina_Bartniczka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82k%C3%B3wko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samin_(osada_w_wojew%C3%B3dztwie_kujawsko-pomorskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soko%C5%82owo_(powiat_brodnicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilamowo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdroje_(powiat_brodnicki)


 7  

 

Ryc. 2 Gmina Bartniczka – mapa ogólnogeograficzna 

źródło: http://gorzberg.blogspot.com/p/mapy-ogolnogeograficzne.html 

 

Zagospodarowanie i użytkowanie terenu gminy Bartniczka jest niejednorodne. Część 

południowo-zachodnia to tereny ze zdecydowaną przewagą użytków rolnych. Lasów jest 

niewiele, a sieć osadnicza jest raczej rozproszona. Część północno-wschodnia to tereny o 

mozaikowym użytkowaniu powierzchni. Występują tu zarówno użytki rolne, jak i lasy oraz 

wody powierzchniowe. Sieć osadnicza jest nieco bardziej skupiona.  

Obszar gminy odznacza się ogólnie średnią dostępnością komunikacyjną. Przez obszar 

gminy równoleżnikowo na odcinku około 17 km prowadzi droga wojewódzka nr 544 relacji 

Brodnica – Działdowo. Uzupełnieniem podstawowej sieci drogowej są drogi powiatowe (31 
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km) i drogi gminne (101 km). Drogi te zapewniają niezbędne potrzeby w zakresie 

komunikacyjnym. 

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 zabudowy 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 m
3
/dobę. 

Gospodarka wodno-ściekowa w części rozproszonej zabudowy gminy rozwiązywana będzie 

poprzez oczyszczalnie przydomowe. 

Prze teren gminy prowadzi jednotorowa linia kolejowa relacji Brodnica – Działdowo. 

Ruch pociągów pasażerskich został zawieszony, a towarowych odbywa się na niewielką 

skalę. 

Warunki przyrodnicze powodują, że podstawową działalność gospodarczą na terenie 

gminy Bartniczka stanowi produkcja rolna. Z uwagi na położenie znacznej części gminy na 

polodowcowej wysoczyźnie morenowej, na której przeważa zdecydowanie rolnicza uprawa 

ziemi. 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.  

Gałęzią usług, która w chwili obecnej podlega procesowi tworzenia jest baza 

hotelowo-gastronomiczna niezbędna dla prawidłowego rozwoju gminy, powstają trzy obiekty 
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w Bartniczce. Obszarem aktywizacji funkcji turystycznej i rekreacyjnej są tereny położone 

wokół Jeziora Samińskiego. 

 

Na terenie gminy Bartniczka występują liniowe elementy infrastruktury technicznej 

ponadlokalnej powodujące zajętość terenu, w części obniżające walory krajobrazowe i 

wywołujące ograniczenia lokalizacyjne ze względu na strefy ochronne od tych urządzeń. Są 

to napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia: dwie 110kV i jedna 220 kV. 

 

4.2 Rzeźba terenu i warunki geologiczno-gruntowe 

W świetle fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego (1988 r.) teren 

gminy Bartniczka leży w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, w 

mezoregionach Pojezierze Dobrzyńskie, Garb Lubawski i Dolina Drwęcy. Ze względu na 

takie zróżnicowanie położenia fizycznogeograficznego na obszarze gminy wyróżniają się 

dwie części o odmiennych cechach komponentów środowiska geograficznego. Przeważająca 

część obszaru gminy położona jest na polodowcowej wysoczyźnie morenowej. 

Rzeźba terenu gminy jest mocno 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.). Deniwelacje są więc duże, bo sięgają do 89 m. 

 Głównymi elementami rzeźby gminy Bartniczka są: wysoczyzna morenowa, pagórki 

morenowe, obniżenie Brynicy, rynny subglacjalne oraz dolina Drwęcy. Zasadniczą formą 

rzeźby, występującą niemal na całym obszarze gminy jest wysoczyzna morenowa. Zalega ona 

na wysokości 120-150 m n.p.m. w południowej części gminy oraz 120-140 m n.p.m. w części 

północnej. W południowo-wschodniej części gminy oraz na południe od Jeziora Samińskiego 

wysoczyzna morenowa ma charakter płaskiej równiny morenowej, w obrębie której 

wysokości względne wynoszą 0 - 2 m, a nachylenie nie przekracza 2%. Powierzchnię płaskiej 

równiny morenowej urozmaicają nieliczne pojedyncze i płytkie zagłębienia wytopiskowe oraz 

nieregularne, niegłębokie i krótkie, podłużne obniżenia, często zatorfione, o charakterze słabo 

wykształconych rynien subglacjalnych. Płaska równina morenowa jest zbudowana na 

powierzchni przeważnie z brunatnej gliny morenowej. Miejscami jednak występują utwory 

piaszczysto-gliniaste z głazikami. Na pozostałym obszarze wysoczyzna morenowa posiada 

charakter falistej równiny morenowej, w obrębie której różnice wysokości względnych 

wynoszą 2-5 m, natomiast nachylenie osiąga 2-7%. Falista równina morenowa jest 

zbudowana na powierzchni z brunatnej gliny morenowej, którą miejscami pokrywają utwory 

piaszczysto-gliniaste ze żwirem i głazami.  

 Na obszarze gminy Bartniczka w obrębie wysoczyzny morenowej występują wyraźnie 

wykształcone formy wypukłe w postaci pagórków i wałów morenowych. Układają się one w 

pewien charakterystyczny ciąg: Władysławka - Świerczynki - Łaszewo - Radoszki. Osiągają 

wysokości względne 10 - 15 m i zbudowane są na powierzchni z gliny morenowej.  
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W północno - wschodniej części analizowanego obszaru występuje podłużne, głębokie 

obniżenie Brynicy. Rozpoczyna się ono na północny wschód od wsi Grążawy i dalej ciągnie 

się na południe od miejscowości Zdroje, a następnie biegnie na południowy wschód 

wychodząc poza granice gminy. W północnej części zbocza obniżenia Brynicy przechodzą 

bezpośrednio w zbocza doliny Drwęcy. Od tego obniżenia odchodzi kilka odgałęzień o 

charakterze rynien subglacjalnych (rynna Samionki, rynna Pissy). Krawędzie omawianej 

formy są bardzo wyraźne i wysokie, przeważnie osiągają 15 - 20 m. Jej zbocza na północ od 

Grążaw i na zachód od Radoszek są rozcięte przez liczne doliny denudacyjne, które sięgają 

daleko w głąb wysoczyzny morenowej i osiągają od 200 do 1 000 m długości, a także przez 

wiele form typu wąwozów, parowów i młodych dolinek erozyjnych. Długość obniżenia 

Brynicy wynosi 10 km. Jego szerokość w części północnej osiąga 1 - 2 km, w części 

środkowej 3 - 4 km i w części wschodniej 2 - 2,5 km. Dno obniżenia zalega na wysokości 74 - 

78 m n.p.m. Jest płaskie i w dużej części zajęte jest przez równiny torfowe. Rozległą równinę 

biogeniczną rozcina rzeka Brynica (od miejscowości Zdroje zwana Kanałem Brynicy), która 

jest lewobrzeżnym dopływem Drwęcy. Powyżej dna stwierdzono występowanie co najmniej 

dwóch poziomów (spłaszczeń): wyższy o wysokości 98 - 103 m n.p.m. i niższy o wysokości 

82 - 90 m n.p.m. Ciągną się one jako szerokie listwy wzdłuż całego obniżenia po obydwu 

jego stronach. Najlepiej wykształcone są w części środkowej obniżenia, gdzie mają charakter 

szerokich (od 100 - 300 do 1 000 m) spłaszczeń oddzielonych od siebie wyraźnym załomem o 

wysokości 5 - 10 m. W zachodniej części wyższy poziom występuje również w formie 

izolowanych wyniesień. Na powierzchni zbudowane są przeważnie z piasków i żwirów z 

głazami. Jednak w niektórych miejscach, jak np. w okolicach Bartniczki, buduje je glina 

morenowa.  

 W okolicach wsi Bartniczka, w obrębie niższego poziomu występuje oz brynicki. 

Posiada on charakter typowego ozu o falistej i krętej linii grzbietowej, który składa się z 

czterech wyraźnych wałów o łącznej długości około 2 km, szerokości 50-150 m i wysokości 

względnej 5-10 m. Jest on zbudowany z warstwowanych piasków i żwirów o miąższości 

kilku metrów. 

 Rynny subglacjalne stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów 

rzeźby gminy Grążawy. Wśród nich można wyróżnić dwa typy rynien: rynny 

równoleżnikowe i rynny południkowe. Największą tego typu formą o przebiegu 

równoleżnikowym jest rynna Samionki. Położona jest ona na wschód od obniżenia Brynicy i 

przebiega w kierunku wschodnim, aż po okolice Gutowa. Jej długość wynosi około 8 km. W 

części środkowej i wschodniej jest płytsza (10-15 m) i węższa (300-500 m). Występuje tutaj 

szereg odgałęzień o charakterze drugorzędnych rynien subglacjalnych, które przedłużają się w 

kierunku wschodnim i północnym. W tej części rynny znajduje się Jezioro Samińskie. 

Zachodnia część rynny jest głębsza (20 - 30 m) i szersza (500 - 800 m). Zbocza są tutaj silnie 

rozcięte przez młode formy erozyjne. Na tym odcinku rynna Samionki posiada szerokie i 
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zatorfione dno. W dnie rynny występuje szereg progów i przegłębień. Przykładem rynien 

południkowych jest rynna Pissy. Ciągnie się ona od miejscowości Bartniczka, gdzie łączy się 

z obniżeniem Brynicy, na południe - aż po osadę Skrobacja. Tu łączy się z przebiegającą 

równoleżnikowo rynną jeziora Księte. Jej długość przekracza 10 km, natomiast szerokość 

wynosi 200-500 m. Jest to forma niegłęboka o krawędziach na ogół nie przekraczających 10-

15 m wysokości względnej. Rynna ta rozcina płaską równinę morenową zalegającą na 

wysokości 120-130 m n.p.m. Zbocza są tutaj łagodne i urozmaicone pojedynczymi dolinami 

denudacyjnymi. Rynna Pissy łączy się z szeregiem mniej wyraźnych rynien, głównie o 

przebiegach równoleżnikowych.  

 W północno-zachodniej części obszaru opracowania występuje fragment odcinka 

doliny Drwęcy. Szerokość jej wynosi tutaj prawie 4 km. Krawędzie są tutaj wysokie i na ogół 

przekraczają 20 m wysokości względnej. Zbocza doliny są strome i bardzo silnie rozcięte 

przez liczne głębokie i sięgające daleko w głąb wysoczyzny morenowej, doliny denudacyjne 

oraz przez mniejsze formy erozyjne typu wąwozów, parowów i młodych dolinek erozyjnych. 

Dno doliny Drwęcy stanowi zatorfiona terasa zalewowa urozmaicona tylko nielicznymi 

wzniesieniami terenu.  

 Na obszarze gminy Bartniczka występują ciekawe i rzadko występujące gdzie indziej 

formy geomorfologiczne zwane drumlinami. Największe skupisko tych form znajduje się w 

okolicy Koziar. Koziarskie pole drumlinowe liczy 138 drumlinów. Wykształcone są one w 

postaci długich i wąskich wałów o nierównej linii grzbietowej lub krótkich, owalnych 

pagórków. Formy drumlinowe występują ponadto w rejonie Jeziora Samińskiego. Z 

ciekawych form na terenie gminy występują też w różnej postaci kemy. Największe ich 

nagromadzenia znajdują się w okolicy Jeziora Samińskiego i w rynnie Brynicy. 

 Wśród form pochodzenia antropogenicznego można wyróżnić formy wklęsłe i 

wypukłe. Do form wklęsłych należą glinianki, piaskownie, żwirownie i sztuczne wkopy. 

Glinianki są tu rzadkie, natomiast częstsze są wyrobiska piasków i żwirów, które to kopaliny 

były i są pobierane dla potrzeb lokalnych. Do form wypukłych należą sztuczne nasypy i 

grodziska. Zarówno sztuczne wkopy jak i sztuczne nasypy związane są głównie z 

budownictwem drogowo - kolejowym. Na obszarze gminy występują dwa grodziska 

wczesnośredniowieczne we wsi Radoszki oraz w widłach rzek Drwęcy i Brynicy. 

Na powierzchni terenu zalegają utwory czwartorzędowe o zmiennej miąższości. 

 Utwory plejstoceńskie wykształcone są w postaci glin, utworów piaszczysto - 

żwirowych i mułków. Wysoczyznę morenową budują trzy poziomy glin zwałowych o 

miąższości 3-4 m. Między warstwami glin występują utwory piaszczysto - żwirowe, często z 

domieszką głazików. W dolinach rzecznych występują utwory piaszczysto - żwirowe i mułki 

rzeczne. 
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 Utwory holoceńskie wykształciły się w obrębie zagłębień terenowych. Są to 

najczęściej torfy. Występują one w dolinie Brynicy, w dolinie Drwęcy i w nieckach 

jeziornych. 

 Na terenie gminy nie ma udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego. 

 Generalnie można stwierdzić, że występujące na terenie gminy warunki 

morfometryczne i geologiczno-gruntowe stanowią pewne ograniczenia dla rozwoju 

urbanizacji. Lokalizacja zabudowy powinna być ograniczana na terenach wysokich i 

stromych skarp rynien i dolin oraz w dnach podmokłych zagłębień wytopiskowych. 

Ewentualną lokalizację budownictwa należy poprzedzić tu badaniami geologicznymi podłoża. 

Są to przede wszystkim tereny o dużych spadkach, występowania gruntów organicznych, jak 

również tereny o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych. 

 

4.3 Gleby, warunki florystyczne i faunistyczne 

Obszar gminy Bartniczka zaznacza się duże zróżnicowanie gleb, tak pod względem 

typologicznym, jak i pod względem wartości użytkowej. W znacznym stopniu o 

rozmieszczeniu danych typów, rodzajów i gatunków gleb decyduje występowanie form 

morfologicznych terenu.  

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych przyczyniło się do wytworzenia różnych 

typów gleb. Na omawianym terenie występują następujące typy gleb: gleby brunatne, gleby 

bielicowe, czarne ziemie i gleby organiczne. 

 Gleby brunatne zajmują największy (około 60%) areał gruntów ornych. Wśród nich 

dominują gleby brunatne wyługowe. Gleb brunatnych właściwych jest bardzo mało. Gleby 

brunatne wytworzone z glin występują w klasach bonitacyjnych IIIa i IIIb. Gleby brunatne 

wytworzone z piasków gliniastych są średnio urodzajne i zakwalifikowane do klas 

bonitacyjnych IVa i IVb. Tego rodzaju gleb jest najwięcej na terenie gminy. Obok 

wymienionych występują gleby brunatne wyługowane wytworzone z piasków luźnych i 

słabogliniastych całkowitych. Są to gleby słabe i bardzo słabe, zakwalifikowane do IV i V 

klasy bonitacyjnej. 

 Gleby bielicowe występują płatami na obszarze wysoczyzny morenowej. Dominują na 

obszarach płaskich. Zajmują około 25% areału gruntów ornych. Są to gleby dość urodzajne i 

zakwalifikowane do klasy IIIa i IIIb, a niekiedy do IVa. Występują na terenie wsi: 

Świerczyny, Jastrzębie, Łaszewo, Komorowo. 

 Czarne ziemie nie tworzą zwartych obszarów. Występują niewielkimi enklawami 

wśród kompleksów gleb brunatnych. Zajmują około 2,5% gruntów ornych. Najwięcej spotyka 

się ich na terenie wsi Jastrzębie. Na terenie gminy Grążawy dominują czarne ziemie właściwe 

wytworzone z glin, niekiedy spiaszczone w wierzchnich warstwach. Pomimo znacznej 

urodzajności ich wartość użytkowa jest ograniczona stosunkami wodno - powietrznymi. 

Występują w klasach IVa i IVb.  
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 Gleby organiczne tworzą się 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 wsi: Grążawy, Radoszki, Łaszewo, Gutowo, 

Jastrzębie. Zajmują około 12% areału użytków rolnych gminy. Wśród gleb organicznych 

dominują gleby torfowe i mułowo - torfowe. Gleby mułowo - torfowe występują głównie w 

dolinie Drwęcy i Brynicy. Zaliczone są do klasy IV i V, a niekiedy do III. Gleby torfowe 

wykazują średnią wartość użytkową. Część z nich w wyniku obniżenia poziomu wód podlega 

murszeniu. W ten sposób tworzą się gleby murszowo - torfowe. Nieznaczny areał gleb 

organicznych stanowią gleby murszowo - mineralne, charakteryzujące się płytką warstwą 

torfu zmurszałego (murszu), podścieloną utworami mineralnymi. Zakwalifikowane są 

głównie do klasy V, a tylko niekiedy do IV. 

 Pod względem bonitacyjnym największe obszary zajmują gleby klas IVa (34,8% 

powierzchni użytków rolnych) i klasy IVb (22,4%). Znaczny jest też udział gleb słabych klasy 

V (9,1%). Gleb dobrych - klasy IIIa i IIIb jest odpowiednio 1,7% i 14,2%. Na obszarze gminy 

nie występują gleby klas I i VI. Około 0,2% powierzchni użytków rolnych zajmują gleby 

klasy VIz.  

 

Tab 1. Gleby według klas bonitacyjnych (wg IUNG Puławy1983 r.) 

Użytki rolne 

Grunty orne (ha) Użytki zielone (ha) 

I 0 I 0 

II 0 II 0 

IIIa 88 III 32 

IIIb 757 IV 557 

IVa 1846 V 319 

IVb 1195 VI 86 

V 939 VIz 4 

VI 485   

VIz 13   

Razem 5323  998 

Łącznie użytki rolne 6321 ha 

 

Należy zauważyć, że zmiana przeznaczenia zwartych kompleksów gleb klas I-III na 

cele nierolnicze wymaga zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgody 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

Analiza kompleksów rolniczej przydatności gleb, które uwzględniają takie 

właściwości jak: miąższość poziomu orno-próchnicznego, skład mechaniczny gleby, stosunki 

wilgotnościowe, rzeźbę terenu i kulturę potwierdza dość niską rolniczą przydatność gleb na 

obszarze gminy, co ilustruje poniższe zestawienie (wg IUNG Puławy – 1983 r.). 
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Tab 2. Kompleksy rolniczej przydatności gleb (wg IUNG Puławy) 

 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb 

 

 

ha 

 

% 

grunty orne: 

(1) pszenny bardzo dobry 

(2) pszenny dobry 

(3) pszenny wadliwy 

(4) żytni bardzo dobry 

(5) żytni dobry 

(6) żytni słaby 

(7) żytni bardzo słaby 

(8) zbożowo-pastewny mocny 

(9) zbożowo-pastewny słaby 

razem grunty orne 

 

1 

142 

111 

1201 

2337 

769 

532 

100 

32 

5270 

 

0,0 

2,7 

2,1 

22,8 

45,1 

14,6 

10,1 

1,9 

0,6 

63,2* 

użytki zielone: 

(1z) bardzo dobre i dobre 

(2z) średnie 

(3z) słabe i bardzo słabe 

razem użytki zielone 

 

0 

606 

397 

1003 

 

0,0 

60,4 

39,6 

12,0* 

Razem użytki rolne 6273 75,2* 
* w stosunku do ogólnej powierzchni gminy 

 

Wśród kompleksów przydatności rolniczej dominuje zdecydowanie żytni dobry 

(45,1%). Znaczny jest też udział kompleksów: żytniego bardzo dobrego (22,8%), żytniego 

słabego (14,6%) i żytniego bardzo słabego (10,1%). Gleb kompleksów pszennych jest łącznie 

tylko 4,8% (kompleksy 2 i 3). 

 Wśród trwałych użytków zielonych przeważają użytki kompleksu 2z (średnie), 

zajmujące 60,4% powierzchni. Pozostałe użytki zielone zajęte są przez kompleksy 3z (słabe i 

bardzo słabe).  

 Gleby na terenie gminy Bartniczka są dosyć mocno zakwaszone. Gleb bardzo 

kwaśnych i kwaśnych jest łącznie około 40%. Ponadto charakteryzują się niską zawartością 

potasu (około 60% użytków rolnych) i magnezu (około 50%). 

 Gleby użytkowane rolniczo charakteryzują się niską wartością użytkową. Ogólny 

wskaźnik przestrzeni produkcyjnej dla gminy Bartniczka wynosi tylko 61,3 pkt. i plasuje 

gminę na odległym w województwie kujawsko-pomorskim.  

Gleby na obszarze gminy Bartniczka narażone są na procesy degradacji. Zjawiska te 

związane są z tzw. erozją wietrzną, która polega na wywiewaniu cząstek próchnicznych 

głównie na odkrytych i pozbawionych roślinności obszarach. Natomiast w strefach 

krawędziowych dolin i rynien polodowcowych występują procesy erozji wodnej 

powierzchniowej i wąwozowej polegające na wymywaniu wierzchnich warstw gleby na 

terenach o wysokich spadkach. Według ATR w Olsztynie na terenie gminy Bartniczka 209 ha 

gruntów jest zagrożonych erozją wodą, 210 ha erozją wąwozową i aż 4007 ha (48,3% 

powierzchni gminy) erozją wietrzną. 
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Brak istotnych źródeł zagrożeń, głównie ze strony przemysłu powoduje, że gleby 

gminy nie są ponadnormatywnie zanieczyszczone. Gleby nie są także narażone na emisje 

zanieczyszczeń komunikacyjnych, gdyż natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 544 nie 

jest znaczne. 

 

Szatę roślinną obszaru gminy Bartniczka stanowią niewielkie kompleksy leśne, parki 

podworskie oraz zadrzewienia przydrożne, śródpolne i przywodne. 

Łączna powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie gminy Bartniczka wynosi 

1.455,37 ha (dane GUS, stan na 2014 r.), w tym lasy zajmują 1433,56 ha. Lesistość obszaru 

wynosi 17,2% i jest niższa niż średnia dla powiatu brodnickiego (21,7%). Zdecydowanie 

przeważają lasy państwowe, które należą do Nadleśnictwa Brodnica (1026,96 ha). Lasy 

prywatne zajmują 406,6 ha, a lasy Skarbu Państwa 4,29 ha. Na terenie gminy nie ma lasów 

komunalnych. 

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 

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. Młode drzewostany sosnowe (40-60 lat), oraz 

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). 

Oprócz zasobów leśnych, enklaw zadrzewień przydrożnych i śródpolnych na uwagę 

zasługują także parki podworskie. Oprócz znaczenia historycznego parki te pełnią ważną 

funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze krajobrazu 

rolniczego na obszarach wiejskich. Na terenie gminy Bartniczka znajdują się parki 

podworskie w następujących miejscowościach: Gutowo – 7,6 ha, Komorowo – 1,8 ha, 
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Sokołowo – 0,75 ha. Niestety są to parki w części zaniedbane, drzewostan wymaga 

pielęgnacji a układ przestrzenny parku rzadko czytelny. Na szczególną uwagę ze względu na 

wyjątkowo cenny drzewostan (w tym pomniki przyrody) zasługują parki w: Gutowie i 

Sokołowie. Ochrona parków polega na: zakazie dokonywania wszelkich zmian naruszających 

układ przestrzenny parku, zakazie wznoszenia budowli i wykonywania robót szkodliwych dla 

parku, niezbędnej pielęgnacji roślinności urządzeń parkowych. Parki jako tereny pokryte 

drzewostanem są często jedynymi enklawami zieleni na bezleśnych obszarach rolniczych. 

Oprócz znaczenia historycznego, architektonicznego i naukowo-dydaktycznego pełnią też 

funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze. Są często 

jedynymi enklawami zieleni na bezleśnych obszarach wysoczyzny morenowej. Jednak w 

większości parki są zaniedbane, mają nieczytelny układ przestrzenny i nie funkcjonujący 

system wodny. Wymagają rewaloryzacji, niekiedy wręcz rekonstrukcji oraz fachowej 

pielęgnacji. 

Ponadto na terenie gminy znajdują się tereny zieleni urządzonej w postaci cmentarzy 

w miejscowościach: Bartniczka, Gutowo, Jastrzębie, Łaszewo, Radoszki, Świerczyny Nowe.  

Ze względu na „odkryty” charakter znacznej części powierzchni gminy, zwłaszcza jej 

części południowo-zachodniej, bardzo duże znaczenie, zwłaszcza ekologiczne, maja 

wszelkiego rodzaju zadrzewienia śródpolne i przydrożne. Zadrzewienia śródpolne są bardzo 

nierównomiernie rozmieszczenie. Niestety ich zasoby zmniejszają się sukcesywnie ze 

względu na niszczenie (zaorywanie miedz) oraz zasypywanie śródpolnych oczek wodnych. 

Przydrożne szpalery drzew występują przy wielu drogach np. Gutowo-Radoszki-Samin, 

Jastrzębie-Nowe Świerczyny, Cielęta-Świerczyny-Łaszewo-Grążawy. Pod względem 

przyrodniczym ogromną rolę pełnią zadrzewienia i zakrzewienia na obszarach podmokłych. 

Największe ich nagromadzenie występuje w dolinie Drwęcy, dolinie Brynicy, dolinie 

Samionki i wzdłuż Pissy. Zieleń ta na zboczach dolin: Drwęcy, Brynicy i Samionki 

skutecznie ogranicza procesy erozji gleb. 

 

Pod względem faunistycznym obszar gminy Bartniczka jest zróżnicowany. Część 

południowo-zachodnia gminy nie jest zasobna ilościowo ani gatunkowo. Na terenach 

użytkowanych rolniczo jest to fauna typowa dla odkrytych terenów pól, łąk i nieużytków. Na 

terenach położonych w środkowej i północno-wschodniej części gminy, w szczególności na 

obszarze dna doliny Drwęcy i dna doliny Brynicy oraz otaczających je terenów podmokłych 

świat zwierząt jest bardziej bogaty i urozmaicony. Bogato są reprezentowane gatunki drobnej 

fauny: płazy oraz gady. Bogactwo fauny, w tym ptactwa, występuje w rejonie ostoi ptactwa 

wodnego tzw. Bagiennej Doliny Drwęcy. W jej 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. Szerokość doliny wacha się od 0,6 do 3,0 km i pocięta jest 
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siecią rowów, licznymi starorzeczami. Koryto Drwęcy posiada charakter naturalny, rzeka 

silnie meandruje. Wczesną wiosną wylewa, tworząc olbrzymie rozlewiska. Na 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 lasach – kani czarnej, kani rdzawej, bielika, 

jastrzębia, krogulca, orlika krzykliwego. Mają tu pierzowisko gęgawy, zimują łabędzie nieme 

i łabędzie krzykliwe. 

Przez obszar gminy Bartniczka prowadzi jedna z odnóg Północnego Korytarza 

Ekologicznego (KPn), p.n. Dolina Drwęcy - Dolina Wisły, jednego z korytarzy ekologicznych 

wyznaczonych przez ZBS PAN w Białowieży dla migracji dużych ssaków (wilka, rysia, 

jelenia i łosia). Korytarz ten łączy Pojezierze Iławskie z doliną Wisły i Borami Tucholskimi. 

Korytarze ekologiczne nie są formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody, jednak planowane zainwestowanie uwzględnia zachowanie ich funkcjonowania. 

Na terenie gminy spotyka się ssaki drapieżne takie jak: lisy, jenoty, borsuki, kuny 

domowe, tchórze i wydry. Licznie występuje bóbr. 

Na terenie całej gminy, w tym głównie na terenach zadrzewionych i sąsiadujących z 

nimi pól uprawnych i łąk występują gatunki łowne: jeleń, daniel, sarna, zając, kuropatwa.  

 

4.4 Warunki hydrograficzne 

Pod względem hydrograficznym obszar gminy Bartniczka znajduje się w zlewni 

Drwęcy uchodzącej do Wisły pod Toruniem. Drwęca stanowi północno-zachodnią granicę 

gminy. 

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 km
2
. 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 

km
2
. W miejscowościach: Gałkówko, Bachor i Pólko, występuje spiętrzone wody Pissy o 

około 1m, które tworzą rozlewisko o szerokości około 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 
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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 około 0,8 m
3
/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 km 

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 około 0,15 m
3
/s. W środkowym biegu 

przepływa przez jezioro Samińskie (50,6 ha). Samionka jest rzeką o niewykorzystywanych 

możliwościach energetycznych i retencyjnych 

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 zaklasyfikowane do II 

kategorii przydatności turystycznej.  

Badania czystości wód Jeziora Samińskiego z 2013 r. wskazują, iż w dalszym ciągu 

głównym źródłem zanieczyszczeń wszystkich jezior są zanieczyszczenia obszarowe 

generowane przez rolnictwo. Stanowią one źródło migracji biogenów do wód jeziora. Jezioro 

jest bardzo zasobne w związki biogenne. Średnioroczne stężenie fosforu całkowitego 

odpowiadał III klasie czystości, a koncentracja azotu całkowitego wykraczała poza klasę. 

Zakwity wody powodowane przez sinice ograniczały przezroczystość wody do zaledwie 0,4 

m. Stan czystości wód jeziora w ocenie ogólnej wykraczał poza klasę. Jakość wód pod 

względem bakteriologicznym odpowiadała I klasie czystości. W porównaniu z wynikami 

badań z 1998 r. nie zanotowano istotnych zmian. Jezioro ze względu na jakość wody nie jest 

predysponowane do rozwoju rekreacji. W ograniczonym stopniu możliwe jest 

zagospodarowanie pod kątem rekreacji nawodnej.  
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Jezioro Samińskie (fot. Kacper Dondziak) 

 

Drugim co do wielkości naturalnym akwenem na terenie gminy jest jezioro Gutowo. 

Jego powierzchnia wynosi około 4,6 ha. Brzegi jeziora są częściowo zalesione. Ze względu 

na znaczny stopień eutrofizacji jezior nie jest przydatne dla rekreacji. Dodatkowo na obszarze 

gminy znajduje się jeszcze 7 innych zbiorników wodnych o powierzchni ponad 1 ha. Warto 

także wymienić zbiorniki wodne tzw. „Kislagry”, wypełniające dawne wyrobiska kruszywa w 

Długim Moście. Ich łączna powierzchnia wynosi około 7 ha. 

Na terenie gminy Bartniczka nie znajdują się wody wrażliwe na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 

Pod względem podziału na jednolite części wód powierzchniowych, gmina Bartniczka 

znajduje się w obrębie następujących części wód: 

 PLRW200017287469 Samionka z Jeziorem Samińskim - naturalna część wód, o 

dobrym stanie ekologicznym, niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, 

 PLRW20001728748 Dopływ z jeziora Trepkowskiego - naturalna część wód, o 

dobrym stanie ekologicznym, niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, 

 PLRW200017287449 Pisia - silnie zmieniona część wód, o dobrym stanie 

ekologicznym, zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, 

 PLRW20002328743 Brynica do Pisi - silnie zmieniona część wód, o dobrym stanie 

ekologicznym, zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, 

 PLRW20002428749 Brynica od Pisi do ujścia- naturalna część wód, o dobrym stanie 

ekologicznym, niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, 

 PLRW20002028779 Drwęca od Jeziora Drwęckiego do Brodniczki - naturalna część 

wód, o złym stanie ekologicznym, zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. 

 

Występowanie i głębokość wód gruntowych uzależnione jest od intensywności i 

wielkości źródeł zasilania, a głównie występowania opadów atmosferycznych, budowy 

litologicznej podłoża, warunkującej jego odpowiednią przepuszczalność oraz od 

ukształtowania powierzchni terenu.  Na obszarze gminy występują wody gruntowe 
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holoceńskie i plejstoceńskie. Wody holoceńskie, tzw. „wierzchówki”, są wodami płytkimi, 

występującymi tuż pod powierzchnią terenu, na głębokości do 2 - 3 m. Na terenie gminy z 

tego poziomu korzysta bardzo mało gospodarstw.  Najbardziej eksploatowane są wody 

plejstoceńskie, których występują tu trzy poziomy. Pierwszy poziom w dolinie Drwęcy i 

Brynicy występuje na głębokości 2 - 3 m, w utworach piaszczystych. Na wysoczyźnie 

natomiast sięga on głębiej do 12 - 13 m od powierzchni terenu. Występuje w serii piaszczystej 

i żwirowo-piaszczystej w części północnej gminy między glinami, a w południowej 

najczęściej w glinach. Wody tego poziomu występują lokalnie i zasilają położone na 

wysoczyźnie mokradła. Drugi poziom wodonośny występuje na większych przestrzeniach 

wysoczyzny w utworach piaszczystych i żwirowych, pod drugim pokładem glin zwałowych. 

Jego głębokość dochodzi do 20 m. Zarówno pierwszy, jak i drugi poziom plejstoceński są 

dość zasobne w wodę. Miąższość warstwy wody w studniach dochodzi do 5 m, a studnie 

bardzo rzadko wysychają. Wody tego poziomu występują także w dolinie Drwęcy, z tym że 

głębokość zalegania jest tam dużo mniejsza. Trzeci poziom wodonośny znajduje się poniżej 

głębokości 20 m od powierzchni terenu w serii piaszczystej pod gliną zwałową. 

 Znaczne powierzchnie gminy zajmują mokradła. Największe powierzchnie występują 

w dolinach: Drwęcy, Brynicy i Samionki. Większość z nich jest zmeliorowana, jednak nie 

ususzona. Liczne są też mokradła na obszarze wysoczyzny morenowej. Największe 

kompleksy występują w okolicach wsi: Stara Igielczyzna, Jastrzębie, Gołkówko. Obszary 

podmokłe, najczęściej zadrzewione i zakrzewione tworzą bardzo ważne dla funkcjonowania 

przyrody - najwyższej kategorii „użytki ekologiczne”. Mokradła mają w podłożu utwory 

torfowe i często kredę jeziorną. 

 Przeważająca część gruntów położonych w południowo - zachodniej części gminy 

Grążawy (głównie grunty orne) jest zmeliorowana. W innych rejonach zmeliorowane są 

głównie łąki, ale już na znacznie mniejszych powierzchniach. Wśród nich największe tereny 

zmeliorowane znajdują się w dolinie Drwęcy i w dolinie Brynicy. Na szczęście nie są to 

melioracje nadmierne osuszające dna tych ważnych dla funkcjonowania korytarzy 

ekologicznych dolin. 

Obszar gminy Bartniczka znajduje się poza zasięgiem głównych zbiorników wód 

podziemnych (GZWP). 

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 
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Igliczyzna i Gołkówko zaopatrywane są w wodę pitną z ujęć zlokalizowanych w sąsiednich 

gminach. 

Na obszarze gminy Bartniczka sfera gospodarki komunalnej jest raczej niewielkim 

źródłem zanieczyszczeń wód. Na obszarze gminy, 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 

m
3
/dobę. Gospodarka wodno-ściekowa w części rozproszonej zabudowy gminy 

rozwiązywana będzie poprzez oczyszczalnie przydomowe. 

Zagrożenie związane z powodziami na terenie gminy Bartniczka występuje tylko od 

rzeki Drwęcy. Na załączniku graficznym do opracowania pokazano zasięgi: obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi raz na 100 lat (woda 1%), obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat 

(woda 10%). Na tych obszarach obowiązują zakazy określone w art. 88l ustawy – Prawo 

wodne: wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z 

wyjątkiem dróg rowerowych; sadzenia drzew lub krzewów (z wyjątkami), zmiany 

ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót (z 

wyjątkami). 

Należy zwrócić uwagę, że przy wprowadzaniu nowej zabudowy oraz sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na tereny dotychczas użytkowane rolniczo 

zmianie ulegają stosunki wodne. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt potencjalnej 

możliwości utraty drożności systemów melioracyjnych. Konieczne jest zapewnienie 

odprowadzania nadmiaru wód w szczególności wód opadowych poprzez stosowanie odpływu 

podziemnego, w miejsce dotychczasowego systemu rowów powierzchniowych. Wody 

opadowe z terenów utwardzonych powinny być ujmowane do kolektorów i podczyszczane, 

jeśli wymagają tego przepisy szczególne. 

 

4.5 Warunki meteorologiczne i stan zanieczyszczenia powietrza 

Klimat obszaru gminy Bartniczka należy do typu przejściowego, charakterystycznego 

dla całego Niżu Polskiego. Gmina 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° C. 
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Najchłodniejszym miesiąc to styczeń, którym średnia temperatura wnosi -3,8° C, 

najcieplejszym natomiast lipiec z temperaturą 17,3° C. Obszar ten charakteryzuje się zima, 

trwającą 91 dni, z kolei lato trwa 90 dni. Liczba dni pogodnych to około 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, mimo średnich rocznych opadów rzędu 600 mm, 

klimatyczny bilans wody (ujemna różnica między opadami, a parowaniem) wynosi 115 mm. 

Tak duże niedobory wody istotnie determinują warunki produkcji rolniczej.  

Warunki topoklimatyczne czyli tzw. klimatu lokalnego, uzależnione są od wielu 

czynników, do których przede wszystkim należą: ukształtowanie terenu, ekspozycja zboczy, 

użytkowanie i sposób zagospodarowania terenów oraz intensywność zabudowy. Jako 

najbardziej korzystne dla zabudowy należy uznać tereny płaskie lub nieznacznie nachylone w 

kierunku południowym i zachodnim zbocza. Najmniej korzystne warunki topoklimatyczne 

panują na terenach podmokłych, o płytkim poziomie zalegania wód gruntowych oraz tereny o 

ekspozycji w kierunku północnym. Na tych terenach nie należy planować nowej zabudowy. 

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. 

Na terenie gminy Bartniczka nie występują znacząco uciążliwe źródła emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Najistotniejsze zanieczyszczenia to emisje 

energetyczne z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii, z drogi 

wojewódzkiej nr 544, z zakładów przemysłowych i obiektów komunalnych. Uciążliwe mogą 

być emisje odorów z ferm tuczu przemysłowego zwierząt sąsiadujących z zabudową 

mieszkaniową. 

Na terenie gminy nie występuje problem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, 

bowiem według dokonanych klasyfikacji (Raporty WIOŚ) gmina Bartniczka niezmiennie (za 

wyjątkiem roku 2003) znajduje się w najkorzystniejszej klasie A, tak w klasyfikacji ogólnej, 

jak i w klasyfikacjach dokonanych dla poszczególnych zanieczyszczeń. Nie ma więc potrzeby 

podejmowania szczególnych działań ochronnych. Potwierdzają to wyniku pomiarów 
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dwutlenku siarki i dwutlenku węgla w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Łaszewie, 

które są wielokrotnie niższe od dopuszczalnych norm. 

 

4.6 Warunki akustyczne 

Przez obszar gminy Bartniczka nie prowadzą żadne drogi krajowe. Równoleżnikowo 

przez obszar gminy na odcinku około 17 km prowadzi droga wojewódzka nr 544 relacji 

Brodnica – Działdowo. Od zachodu prowadzi przez wsie: Stare Świerczyny, Łaszewo, 

Grążawy, Bartniczka i Gutowo. Uzupełnieniem podstawowej sieci drogowej są drogi 

powiatowe (31 km) i drogi gminne (101 km).  

Największe natężenie ruchu pojazdów i największe uciążliwości akustyczne notuje się 

na drodze wojewódzkiej nr 544. Według pomiarów przeprowadzonych w 2005 r. na odcinku 

Brodnica – Grążawy zanotowano średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów na poziomie 

4472 pojazdy (w 2000 r. – tylko 3248 pojazdów), a na odcinku Grążawy – granica 

województwa 1277 pojazdów (w 2000 r. – 1047 pojazdów). Według pomiarów z 2010 r. na 

odcinku Brodnica – Grążawy zanotowano średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów na 

poziomie aż 6617 pojazdów, a na odcinku Grążawy – granica województwa 3824 pojazdy. 

Natężenie ruchu pojazdów wykazuje więc wyraźną tendencję wzrostowa, co 

najprawdopodobniej potwierdzą również prowadzone obecnie pomiary w 2015 r. Ich wyniki 

nie są jednak jeszcze znane. Znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów, a tym samym 

większy stopień uciążliwości drogi dla mieszkańców dotyczy zwłaszcza terenów wsi 

Bartniczka i Grążawy. 

Drogi powiatowe na terenie gminy Bartniczka tworzą podstawowy układ sieci 

drogowej, gdyż łączą one największe miejscowości na terenie gminy. Są to drogi o 

nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni przeważnie około 4-5 m. Stan techniczny dróg i 

obiektów mostowych (mosty, przepusty) jest bardzo zróżnicowany, tj. od stanu 

zadowalającego do stanu złego, wymagającego wykonania robót remontowych, zabiegów 

konserwacyjno - remontowych i modernizacyjnych. Na żadnych drogach powiatowych na 

terenie gminy nie były dotychczas prowadzone pomiary hałasu ani pomiary natężenia ruchu 

pojazdów. Należy jednak zaznaczyć, iż natężenie ruchu na drogach powiatowych jest 

stosunkowo niewielkie i z pewnością nie przekracza 1000 pojazdów na dobę. Największe 

natężenie ruchu, a tym samym dość znaczna emisja hałasu jest notowana na drogach: 1837C 

Bartniczka-Zdroje-Górzno, 1811C Bartniczka-Radoszki, 1829C Cielęta-Nowe Świerczyny-

Szczutowo, 1830 Stare Świerczyny-Jastrzębie, 1831C Grążawy-Górzno.  

Ruch na drogach gminnych jest niewielki. Są to przeważnie drogi o złej jakości 

nawierzchni. Pojazdy poruszające się z niewielką prędkością, w tym maszyny rolnicze, 

emitują dźwięk o znacznym natężeniu. Na drogach gminnych także nie były prowadzone 

badania poziomów natężenia dźwięku, jak również nie wykonywano tu pomiarów natężenia 

ruchu. 
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Uciążliwość akustyczna linii kolejowej nr 208 Brodnica – Działdowo nie jest duża. 

Obecnie kursowanie pociągów osobowych jest zawieszone. W razie przywrócenia ruchu 

pociągów nie będą z tym się wiązały żadne znaczne uciążliwości akustyczne dla 

mieszkańców. 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze stosownym Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku, dopuszczalny poziom hałasu LAeq od tras komunikacji drogowej i kolejowej dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poza miastem wynosi 61 dB w porze 

dziennej (dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowych 65 dB) oraz 56 dB 

w porze nocnej (dla wszystkich wymienionych rodzajów terenów. 

Na rzece Drwęcy zgodnie z uchwałą nr XXV/253/2002 Rady Powiatu w Brodnicy z 

dnia 4 września 2002 r. obowiązuje zakaz używania silników spalinowych na jednostkach 

pływających.  

 

4.7 Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

Część gminy Bartniczka znajduje się w obrębie obszarów form ochrony przyrody.  

Na terenie gminy znajduje się fragment rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”, 

uznanego Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. 

(M.P. Nr 71, poz. 302). Rezerwat obejmuje rzekę Drwęcę wraz z przybrzeżnym pasem terenu 

o szerokości 5 m po obu jej stronach. Powierzchnia rezerwatu na terenie gminy Bartniczka 

wynosi około 9,98 ha. Ochronie podlega środowisko wodne i ryby w nim bytujące, w 

szczególności: pstrąg, łosoś, troć i certa. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy dopuścił na szlaku kajakowym Drwęcy wykonanie w kilku miejscach 

nieoświetlonych pomostów pływających, jednak są one zlokalizowane poza obszarem gminy 

Bartniczka (w sąsiednich gminach Brzozie i Brodnica). 

Na terenie gminy znajduje się niewielki fragment rezerwatu przyrody „Jar Grądowy 

Cielęta”. Został utworzony Rozporządzeniem Nr 31/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 175, poz. 2843) w celu zachowania ze 

względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych żyznych lasów liściastych z 

charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami runa, porastającymi zbocza i dno 

jaru ze źródliskami. 

Wschodnia część obszaru gminy znajduje się w granicach Górznieńsko-Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego. Park został utworzony w 1990 roku. Celem utworzenia Parku jest 

zachowanie bioróżnorodności na terenach o nieznacznych zmianach antropogenicznych 

pogranicza mezoregionów Garbu Lubawskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego i Równiny 

Urszulewskiej, ochrona geomorfologicznych form młodoglacjalnych oraz popularyzacja i 

upowszechnienie tych walorów. Park stał się naturalną osłoną dla rezerwatów przyrody oraz 

terenem badań naukowych. Szczególnym celem ochrony Parku jest zapewnienie warunków 
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dla aktywnych form ochrony i kształtowania środowiska z dopuszczeniem wyłącznie 

niekolizyjnych form turystyki krajoznawczej. Powierzchnia Parku na terenie gminy 

Bartniczka wynosi 1440 ha (17,3% powierzchni gminy). Obecnie obowiązującym aktem 

prawnym dla Parku jest Rozporządzenie Nr 15/2005 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 

dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w 

części województwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 83 poz. 1556), 

które m.in. ustala obowiązujące na obszarze Parku zakazy: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 

51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

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

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

ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej 

i łowieckiej; 

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

wynikają z potrzeby ochrony przeciw powodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

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

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

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

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

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

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

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

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

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

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

obszarów wodno-błotnych; 

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

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

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

wodnych. 

Zakaz określony w pkt. 1 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
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nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 

wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego. 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy nie posiada ważnego planu ochrony. 

 

Część obszaru gminy znajduje się w zasięgu Obszaru chronionego krajobrazu doliny 

Drwęcy. Czynna ochrona ekosystemów tego obszaru to: zachowanie różnorodności 

biologicznej siedlisk, ochrona doliny rzeki Drwęcy wraz z pasem roślinności okalającej, 

propagowanie nasadzeń gatunków rodzimych drzew i krzewów liściastych, racjonalna 

gospodarka leśna, polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk w obrębie 

Doliny Drwęcy. Na terenie gminy Bartniczka OChK zajmuje powierzchnię 3074,08 ha 

(36,9% powierzchni gminy). 

W granicach wymienionego obszaru chronionego krajobrazu obowiązują zakazy 

zawarte w Uchwale Nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 

sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dziennik 

Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2581): 

1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

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

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, 

leśną, rybacką i łowiecką, 

2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu 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, 

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

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

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

remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

4. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

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

5. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka, 

6. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych, 

7. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 
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Zakaz określony w pkt. 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko 

wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru 

chronionego krajobrazu. 

 

Z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy na terenie 

parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu, o których mowa wyżej nie dotyczą: 

1. wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, 

2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym, 

3. realizacji inwestycji celu publicznego. 

Z tego względu planowane zagospodarowanie i zabudowa obszaru muszą uwzględnić 

obowiązujące zakazy, w tym w szczególności: lokalizacji zabudowy w odległości 100 m od 

wód, realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

 

Na obszarze gminy Bartniczka znajdują się części trzech obszarów Natura 2000. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Drwęcy PLB 040002 o całkowitej 

powierzchni 3134,7 ha, obejmuje odcinek dna doliny Drwęcy pomiędzy Brodnicą a 

przecinającą dolinę drogą krajową nr 15. Dolina ma od 0,6 do 3,0 km szerokości, zajęta jest 

przez bagna i łąki, pocięte systemem rowów. Pozostały tu także liczne starorzecza. Koryto 

rzeki ma charakter naturalny, rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, 

tworząc rozległe rozlewiska. Roślinność jest silnie zróżnicowana, oprócz łąk występują tu 

turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zarośla wierzbowe. Występuje tu co 

najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej 

Czerwonej Księgi (CK). Obszar jest ważny dla migrujących ptaków wodnych i wodno-

błotnych; żerowisko ptaków drapieżnych gniazdujących w okolicznych lasach. W okresie 

lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej podróżniczka, gęgawy i gągoła; 

w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje rybitwa czarna. W okresie wędrówek 

stosunkowo duże koncentracje osiąga gęś białoczelna, świstun, rożeniec i płaskonos; 

występuje pierzowisko gęgawy (do 300 osobników), ptaki wodno-błotne występują w 

koncentracjach powyżej 20000 osobników. Dobrze zachowane są zbiorowiska roślinne 

charakterystyczne dla naturalnych dolin rzecznych - 10 typów siedlisk wymienionych w 

Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 12 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej z bobrem i wydrą. Bogata jest ichtiofauna z rzadkimi i zagrożonymi 

gatunkami. 

Skrajnie północno-zachodnia część obszaru gminy Bartniczka znajduje się w granicach 

obszaru objętego ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Jest to 
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projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Drwęcy PLH280001, mający status 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Obszar ten, zatwierdzony decyzją Komisji 

Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r., obejmuje pas terenu wzdłuż rzeki Drwęcy o zmiennej 

szerokości. Jest to obszar ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk 

związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 12 rodzajów siedlisk z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Rzeka Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym 

programem restytucji ryb wędrownych. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk 

dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym 

- występuje tu 11 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 7 gatunków 

ryb. Dodatkowym atutem obszaru jest jego kształt, sprzyjający zachowaniu tras migracji i 

rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory.  

Obszar Ostoja Lidzbarska PLH280012 obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we 

wschodniej części makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na styku sandru (od 

południa) i wysoczyzny morenowej (od północy). Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod 

względem geomorfologii, uwarunkowań hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty roślinnej 

i fauny. Teren ostoi, zwłaszcza północna i środkowa jej część, cechuje się znacznymi 

deniwelacjami, dochodzącymi do 50 m. Tak zróżnicowany teren w wielu miejscach zachował 

bogactwo i naturalność szaty roślinnej. Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów 

nieleśnych. Obszar Ostoi Lidzbarskiej ma wysoką wartość przyrodniczą. Cechuje się dużą 

różnorodnością krajobrazową, fitocenotyczną, florystyczną i faunistyczną. Występują tu 

dobrze zachowane i zróżnicowane fitocenozy wodne, szuwarowe, torfowiskowe, źródliskowe, 

łąkowe, ziołoroślowe, murawowe, okrajkowe, zaroślowe i leśne. Stosunkowo częste są 

naturalne fitocenozy wodne, bagienne, źródliskowe i leśne. Notowane są liczne chronione, 

zagrożone i rzadkie gatunki roślin. Wśród nich na uwagę zasługują gatunki reliktowe. 

Stwierdzono tu ponadto wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju oraz prawnie chronionych 

gatunków fauny. Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (23 typy) występują 

w rozproszeniu, zajmując łącznie około 50% obszaru, a 10 gatunków zwierząt i 7 gatunków 

roślin z tego obszaru figuruje w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu 

też stanowiska rzadkich i zagrożonych w skali kraju oraz prawnie chronionych gatunków 

flory i fauny. Dobrze zachowane naturalne zbiorowiska leśne z 140-160-letnimi 

starodrzewiami łęgowymi i grądowymi; 180-letnie sosny. Obszar ma ponadto duże walory 

krajobrazowe; godne wspomnienia jest występowanie wód o wysokiej klasie czystości. 

Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

Obszar Ostoja Lidzbarska jest znaczną ostoja czerwończyka nieparka Lycaena dispar, tj. 

gatunku związanego z siedliskami hydrogenicznymi, licznie występującymi w rynnach 

jeziornych. Bytuje tu duża populacja tego gatunku, jednak należy podkreślić, że nie jest to 

motyl szczególnie rzadki w północnej Polsce, tak więc w całej okolicy obszaru poza jego 

granicami jest on równie często spotykany. Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru może być 
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niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji oraz intensyfikacja pozyskania drewna w 

starodrzewiach. Zagrożeniem może być również zanieczyszczenie wód i powietrza oraz 

zaprzestanie użytkowania łąk, melioracje wodne i eutrofizacja wód. 

Ochrona obszarów Natura 2000 wymaga aby wszelka działalność nie prowadziła do 

zagrożeń dla ptaków i siedlisk ich bytowania oraz do degradacji chronionych siedlisk 

przyrodniczych oraz do pogarszania warunków bytowania chronionych gatunków roślin i 

zwierząt. Szczegółowe zasady ochrony dla obszarów Natura 2000 określają plany zadań 

ochronnych. 

 

Gmina Bartniczka znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca 

Polski” - obszaru, w którym jako naczelną przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju z uwagi 

na walory i potrzeby ochrony środowiska. 

 

Celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie tworów przyrody o szczególnej 

wartości naukowej, kulturowej i historycznej, odznaczających się indywidualnymi i 

niepowtarzalnymi cechami. Na terenie gminy znajdują się następujące pomniki przyrody: 

- drzewo z gatunku sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.), o nazwie „Sosna Wojtka”, o 

obwodzie pnia 285 cm, wysokości 36 m, wiek orientacyjny 155 lat, rosnącego w 

miejscowości Grążawy, na gruncie oznaczonym działką Nr 7273/3, stanowiącym 

własność Skarbu Państwa, zarządzanym przez Nadleśnictwo Brodnica, obręb leśny 

Ruda, leśnictwo Długi Most, oddział 273 i, 

- dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 23 m, wiek 

orientacyjny 450 lat, rośnie w miejscowości Gutowo, na gruncie stanowiącym 

własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Brodnica Leśnictwo Borek, na działce nr 11 

LP, w oddziale 11 d, przy drodze brukowej z Gutowa w kierunku Rudy, 

- lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia 360 cm, wysokości 27 m, wiek 

orientacyjny 240 lat, rośnie w parku w Gutowie, na gruncie oznaczonym ewidencyjnie 

działką nr 90/21, stanowiącym własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości 

Rolnych Odział Terenowy w Bydgoszczy, 

- 7 dębów bezszypułkowych (Quercus petraea), o obwodach pni od 242 cm do 420 cm, 

wysokość od 21 m do 29 m, wiek orientacyjny 400 lat, rosną w parku w Sokołowie, na 

gruncie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 253/28, obręb geodezyjny Jastrzębie, 

stanowiącym własność Gospodarstwa Rolnego „Komorowo” spółka z o.o. w 

Komorowie, 

- lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie pnia 434 cm, wysokości 21m, wiek 

orientacyjny około 200 lat, rośnie przy drodze powiatowej Brodnica – Górzno, we wsi 

Bartniczka, po lewej stronie drogi (przy dawnej „agronomówce”), na gruncie 
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oznaczonym ewidencyjnie działką nr 236, stanowiącym własność Skarbu Państwa – 

Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy, 

- 6 drzew w parku w Gutowie, z gatunku: 5 lip drobnolistnych (Tilia cordata), o 

obwodach pni od 329 cm do 438 cm, wysokość od 26 do 30 m, wiek orientacyjny 200 

lat, klon zwyczajny (Acer platanoides), o obwodzie pnia 269 cm, wysokości około 26 

m wiek orientacyjny 200 lat. Przedmiotowe drzewa rosną w parku w Gutowie, na 

gruncie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 90/21, stanowiącym własność Skarbu 

Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy 

Nadzór nad pomnikami sprawuje Wójt Gminy Bartniczka. 

W stosunku do ww. drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów 

określony w uchwałach Rady Gminy Bartniczka: nr XXVI/122/09 z dnia 29 września 2009 r., 

i nr XXIV/123/13 z dnia 1 marca 2013 r., m.in.:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzew;  

2) uszkadzania i niszczenia gleby wokół drzewa;  

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

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej;  

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzewa;  

5) wysypywania, zakopywania, wylewania odpadów lub innych nieczystości, oraz wzniecania 

ognia;  

6) umieszczania tablic, napisów i innych znaków nie związanych z ochroną pomnika 

przyrody. 

 

Na terenie gminy Bartniczka znajduje się 5 uznanych użytków ekologicznych. Są to 

śródleśne bagna w oddziałach leśnych 2f (0,75 ha), 4d,h (1,74 ha), 285g (0,93 ha), 258j (2,47 

ha), 259l,p (4,88 ha). Ochrona użytków ekologicznych polega na zakazie pozyskiwania, 

niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, zmiany stosunków wodnych, wydobywania 

minerałów i torfu, niszczenia gleby i zmiany sposobu jej użytkowania. 

 

4.8 Walory kulturowe 

Na obszarze gminy Bartniczka znajdują się cenne zasoby dziedzictwa kulturowego 

podlegające ochronie konserwatorskiej. Najcenniejsze zasoby zostały objęte ochroną poprzez 

wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych. 

Najważniejsze miejscowości regionu o znaczących walorach architektonicznych oraz 

kulturowych to:  

1. Grążawy  

Wieś gminna wzmiankowana od 1239 r. z kościołem parafialnym p.w. Św. Marcina 

(1763 r.) oraz z zabudową wiejską datowaną na drugą połowę XIX wieku;  

2. Gutowo  
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Wieś wzmiankowana w 1414 r. z murowanym dworem z drugiej połowy XIX wieku, 

parkiem podworskim (XIX w.) i charakterystyczną zabudową folwarczną;  

3. Jastrzębie  

Wieś, której historia sięga 1239 r. Na jej terenie zlokalizowany jest drewniany kościół 

parafialny p.w. NMP (1812 r.) z cmentarzem z nagrobkami z końca XIX wieku, chłopskie 

chaty będące dobrze zachowanymi przykładami dawnego budownictwa ludowego;  

4. Komorowo  

Wieś z zespołem podworskim (dwór murowany, zabudowania gospodarcze, gorzelnia, 

obora); 5. Radoszki  

Wieś z kościołem parafialnym p.w. Świętych Wawrzyńca i Mikołaja (1717 r.) oraz z 

wczesnośredniowiecznym stożkowatym grodziskiem.  

  

Zgodnie z danymi Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu na obszarze gminy do 

rejestru zabytków zostały wpisane niżej wyszczególnione obiekty. 

 

Tab. 3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
 

Miejscowość Obiekt Nr decyzji 

Grążawy Kościół parafialny p.w. św. Marcina A/367 

Jastrzębie Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP A/344 

Radoszki Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca i Mikołaja A/366 

 

Na terenie gminy znajdują się dwa grodziska – w Długim Moście (przy ujściu Brynicy 

do Drwęcy) i w Radoszkach. 

Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt różnorodnych obiektów 

wpisanych do gminnej ewidencji dóbr kultury i liczne stanowiska archeologiczne. Stanowiska 

te, o różnej powierzchni, znajdują się nieregularnie na całym obszarze gminy. Ochrona 

stanowisk nie posiadających ekspozycji terenowej polega na ich dostępności do celów 

inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnego zakresu prac archeologicznych 

zapewniających odpowiednie warunki ochrony konserwatorskiej. Zakres badań 

archeologicznych określi Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków w zależności od 

charakteru planowanych inwestycji. W rejonie stanowisk archeologicznych wszelkie prace 

ziemne można wykonywać po uzgodnieniu i za pozwoleniem konserwatora zabytków. 

Szczegółowe zasady ochrony zabytków określa Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Bartniczka, przyjęty uchwałą nr XLIV/223/14 Rady Gminy Bartniczka 

z dnia 28 października 2014 r. 
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5. WSTĘPNA PROGNOZA ZMIAN W ŚRODOWISKU 

Analiza uwarunkowań ekofizjograficznych, w tym ocena walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych obszaru gminy Bartniczka wskazuje, że w najbliższym czasie nastąpi na tym 

obszarze zróżnicowany rozwój procesów urbanizacyjnych. Decydują o tym zarówno 

położenie geograficzne, uwarunkowania środowiska przyrodniczego, walory kulturowe, 

warunki społeczno-gospodarcze i demograficzne oraz dostępność komunikacyjna i rozwój 

systemów komunikacyjnych i technicznych. 

Obszar gminy jest położony jest peryferyjnie, w znacznej odległości od dużych 

jednostek osadniczych. Z miast powiatowych najbliżej położona jest Brodnica – około 13 km 

na zachód. Bardzo istotne znaczenie ma fakt, że gmina Bartniczka jest położona w dużej 

odległości od głównych ciągów transportowych oraz fakt jej położenia w dużej części na 

obszarach form ochrony przyrody. 

Można przewidywać, iż rozwój urbanizacji będzie przebiegać w najbardziej 

dynamicznym tempie w obrębie wsi gminnej Bartniczka i w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 

544 (ze względu na dogodną dostępność transportową) oraz w otoczeniu Jeziora Samińskiego 

(z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe). Rozwój urbanizacji odbywać się 

będzie przede wszystkim kosztem funkcji rolniczej i częściowo leśnej.  

Pozostawienie obszaru gminy w dotychczasowym użytkowaniu nie prowadziłoby do 

nasilania procesów niekorzystnych zmian w środowisku. 

W dalszym ciągu podstawowa funkcja gminy jaką jest gospodarka rolna 

powodowałaby odprowadzanie biogenów do wód. Jednak mimo to teren gminy Bartniczka 

nie byłby uznany za obszar szczególnie narażony - wrażliwy na zanieczyszczenia związkami 

azotu ze źródeł rolniczych. 

Pozostawienie gruntów o średniej i niskiej przydatności rolniczej o glebach 

wykształconych na osadach piaszczystych powodowałoby nasilające się procesy erozji 

wietrznej objawiającej się wywiewaniem cząstek próchnicznych z gleby. Użytkowanie 

rolnicze terenów o znacznych spadkach wiązać się będzie z nasilaniem procesów erozji 

wodnej powierzchniowej i wąwozowej. 

Tereny wsi gminnej Bartniczka oraz wsi: Zdroje, Gutowo, Radoszki, Grążawy, 

Łaszewo, Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Komorowo, w obrębie zwartej 

zabudowy zostały skanalizowane. Rozwiązano w ten sposób problem gospodarki ściekowej. 

Z sieci kanalizacyjnej korzysta około 2 244 mieszkańców. Gospodarka wodno-ściekowa w 

części rozproszonej zabudowy gminy rozwiązywana będzie poprzez oczyszczalnie 

przydomowe. Nieuporządkowana kompleksowo gospodarka ściekowa stwarzałaby także 

zwiększanie zagrożenia jakości wód podziemnych poprzez niekontrolowane migracje 

zanieczyszczeń z terenów zabudowanych, które gospodarkę ściekową mają rozwiązane w 

oparciu o zbiorniki bezodpływowe na nieczystości. Realizacja zabudowy rozproszonej w 

różnych częściach gminy powodowałaby nasilanie tych zagrożeń. 
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Większość dróg lokalnych posiada nawierzchnię gruntową, którymi dojazd jest 

uciążliwy głównie w okresie od jesieni do wiosny (z uwagi na zły stan nawierzchni) oraz w 

okresach bezopadowych (ze względu na pylenie). Zachowanie obecnego stanu prowadziłby 

do nasilania uciążliwości akustycznej tych dróg.  

Pozostawienie części obszarów, w tym terenów mokradeł i podmokłości, terenów w 

otoczeniu jezior, jako nieużytki rolnicze, prowadziłoby do stopniowego zarastania tych 

terenów roślinnością (głównie samosiewami sosny i brzozy, trawą i krzewami).  

Brak precyzyjnych ustaleń przestrzennych odnośnie sposobu zagospodarowania 

terenów może prowadzić do nieładu urbanistycznego. W szczególności nie jest pożądane 

mieszanie funkcji mieszkaniowej, komercyjnej, gospodarczej i usługowej. Nie jest pożądane 

aby funkcja mieszkaniowa rozwijała się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej. W 

planach inwestycyjnych samorządu województwa do 2023 roku (projekt Kujawsko-

pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej) nie ma zadania 

polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 544. Nie planuje się także rewitalizacji 

linii kolejowej nr 208 na odcinku Brodnica – Działdowo. 

Brak uporządkowania ładu przestrzennego na terenie gminy mógłby prowadzić do 

nieodwracalnych niekorzystnych zmian fizjonomii krajobrazu, w tym przede wszystkim w 

obrębie terenów nadjeziornych i na terenach o urozmaiconej rzeźbie terenu. 

Zmiany przeznaczenia terenów dotychczas niezabudowanych na cele zabudowy 

mieszkaniowej, produkcyjnej, usługowej itp. powodowałyby wzrost powierzchni terenów 

zurbanizowanych, w tym utwardzonych, kosztem powierzchni biologicznie czynnej. 

Prognozować należy, że gmina Bartniczka, w części położonej na wysoczyźnie 

morenowej (południowo-zachodnia część gminy) jako teren o przewadze użytków rolnych, w 

dalszym ciągu pozostanie obszarem o przeważającej funkcji rolniczej z rozwojem osadnictwa 

w formie skoncentrowanej. W części gminy położonej w obrębie doliny Drwęcy i Garbu 

Lubawskiego (północna i wschodnia część gminy) procesy urbanistyczne koncentrować się 

będą w obrębie wsi gminnej Bartniczka oraz wsi Zdroje, Radoszki. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że niezbędne jest uporządkowanie zagospodarowania 

przestrzennego na terenie całej gminy. W szczególności niezbędne jest dążenie do dalszej 

koncentracji zabudowy, wyraźnego rozdzielenia obszarów o funkcji mieszkaniowej od 

komercyjnej, produkcyjnej i hodowlanej oraz kontrolowany rozwój zabudowy rekreacyjnej. 

 

6. PRZYRODNICZE PREDYSPOZYCJE FUNKCJONALNO - 

PRZESTRZENNE I OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA 

Uwarunkowania ekofizjograficzne obszaru gminy Bartniczka określają predyspozycje 

funkcjonalno-przestrzenne możliwości zagospodarowania przestrzennego. 

Należy zauważyć, że na znacznej terytorium gminy znajdują się rozległe przestrzennie 

formy ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego 
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krajobrazu, obszary Natura 2000). Z tego tytułu obowiązują określone zakazy, które wynikają 

z Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Górznieńsko-Lidzbarski PK) i 

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (OChK Doliny Drwęcy). Należy tu 

wymienić przede wszystkim zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu 

oraz zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. 

Na całym obszarze gminy, o dotychczas przeważającej zabudowie rozproszonej 

należy dążyć do koncentracji zabudowy. Dopuszczenie do powstawania zabudowy 

rozproszonej utrudnia jej wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska (woda 

wodociągowa, kanalizacja, gaz). Ze względów krajobrazowych i przyrodniczych, planowana 

zabudowa powinna odznaczać się wysokimi walorami architektonicznymi i krajobrazowymi. 

W części północnej i wschodniej gminy pożądane jest pozostawienie mozaikowatego 

użytkowania gruntów. Należy wyznaczyć nowe tereny do zalesienia, w szczególności w celu 

powiększenia istniejących kompleksów leśnych. Lokalizację nowej zabudowy należy 

ograniczyć na obszarach Natura 2000 – Bagienna Dolina Drwęcy i Ostoja Lidzbarska. Na 

pozostałych częściach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (w tym w 

otoczeniu Jeziora Samińskiego) i Obszaru chronionego krajobrazu doliny Drwęcy można 

dopuścić lokalizację zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. Zabudowa to powinna mieć 

charakter ekstensywny. Należy projektować możliwie duże działki, z wysokim wskaźnikiem 

powierzchni biologicznie czynnej. Należy wykluczyć lokalizację przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Należy wykluczyć możliwość lokalizacji nowej 

zabudowy w pasie 100 m od rzek, cieków i innych zbiorników wodnych.  

W środkowej i południowej części gminy podstawową funkcją nadal powinna 

pozostać gospodarka rolna. Pożądany jest dalszy rozwój sieci osadniczej. Obecnie największe 

jednostki osadnicze tj. Bartniczka, Radoszki, Grążawy, Jastrzębie i Komorowo to wsie o 

przeważającej zabudowie zwartej. Pozostałe wsie odznaczają się przewagą zabudowy 

rozproszonej. Przeważa zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Głównym 

postulatem jest podjęcie działań zmierzający do koncentracji zabudowy. 

Aleje drzew wzdłuż dróg powinny podlegać ochronie przed degradacją ze względu na 

znaczenie ekologiczne, krajobrazowe i ochronne. Ubytki drzewostanu należy uzupełniać 

gatunkami szlachetnymi np. klon, lipa, itp. Zwiększanie powierzchni lasów i zadrzewień 

pozwoli także na ograniczenie procesów erozji gleb: wietrznej, wodnej powierzchniowej i 

wąwozowej. Ochronie przed dalszą degradacją powinny zostać objęte wszystkie parki 

podworskie. Oprócz rewaloryzacji drzewostanu powinien zostać odtworzony układ 

przestrzenny parków i układ wodny. 

Zabudowa rekreacyjna i turystyczna w dolinie Drwęcy i w otoczeniu Jeziora 

Saminskiego powinna mieć charakter ekstensywny. Należy projektować możliwie duże 
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działki, z wysokim wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej. Należy wykluczyć 

lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postuluje się 

preferowanie zorganizowanych form turystyki i rekreacji. Tereny dogodne do tego typu 

zainwestowania znajdują się głównie nad północnym i południowym brzegiem Jeziora 

Samińskiego. W ograniczonym stopniu jest możliwe wykorzystanie rekreacyjne doliny 

Brynicy, Samionki i Pisy. 

Przy przeznaczaniu terenów dotychczas użytkowanych rolniczo pod różnego rodzaju 

formy zabudowy należy przestrzegać wymagań ładu przestrzennego. Należy przestrzegać 

zasady jak najmniejszych przekształceń powierzchni ziemi. Pod zabudowę przeznaczać 

tereny o możliwie najsłabszej przydatności rolniczej. Projektować należy działki o jak 

największej powierzchni, z maksymalnie dużym wskaźnikiem powierzchni biologicznie 

czynnej. 

Ewentualną lokalizację elektrowni wiatrowych można dopuścić na terenach 

niezabudowanych pól uprawnych w południowej i południowo-zachodniej części gminy, po 

wnikliwej analizie oddziaływanie na walory krajobrazowe i kulturowe oraz jakość życia 

mieszkańców. W miarę możliwości należy planować lokalizację elektrowni wiatrowych w 

odległości nie mniejszej niż 1000 m od zabudowy mieszkaniowej w tym także od zabudowy 

mieszkaniowej w zagrodach. Najbardziej pożądane jest planowanie elektrowni wiatrowych na 

północ i wschód od istniejącej zabudowy, aby do minimum ograniczyć negatywne 

oddziaływania na człowieka, w tym zjawiska „migotania” cienia. 

Jako ważne należy uznać kontynuowanie uregulowania gospodarki ściekowej. 

Planowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, komercyjnej i produkcyjnej należy 

objąć systemem kolektorów ściekowych zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dotyczyć to 

powinno rozbudowy systemu kanalizacyjnego w największych miejscowościach gminy, 

obecnie już skanalizowanych. Na terenach o zabudowie rozproszonej można dopuścić 

okresowe gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych, a na 

terenach o korzystnych warunkach geologiczno-gruntowych możliwa jest realizacja 

indywidualnych biologicznych oczyszczalni przydomowych. 

Szczególnie należy chronić najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo fragmenty 

gminy tj. rezerwaty przyrody, teren parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu i 

znajdujące się na ich terenach - obszary Natura 2000. Wszelkie działania inwestycyjne na 

tych obszarach wymagają przestrzegania określonych zasad gospodarowania, 

przeprowadzenia analizy ich wpływu na środowisko i uzgodnienia z odpowiednimi organami. 

Należy przestrzegać zakazów, w szczególności lokalizacji zabudowy na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią tj. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na 

których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (woda 

1%), obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na których prawdopodobieństwo 
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wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (woda 10%). Na tych obszarach 

obowiązują zakazy określone w art. 88l ustawy – Prawo wodne. 

 

7. WNIOSKI DO PROJEKTU STUDIUM  

 Opracowanie ekofizjograficzne obejmuje teren gminy Bartniczka w jej granicach 

administracyjnych. Charakteryzuje poszczególne elementy środowiska przyrodniczego 

i kulturowego na obszarze opracowania i w jego bezpośrednim otoczeniu, w ich 

wzajemnym powiązaniu. 

 Obszar opracowania odznacza się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, 

w związku z czym planowane zagospodarowanie obszaru powinno odbywać się w 

sposób racjonalny z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i przestrzegania 

ładu przestrzennego. 

 W północnej i wschodniej części obszaru gminy występują reżimy ochronne (zakazy) 

związane z położeniem w granicach obszarów form ochrony przyrody. 

Zagospodarowanie tych części gminy należy podporządkować wymogom ochrony 

przyrody i krajobrazu. 

 Należy zapewnić dalsze funkcjonowanie doliny Drwęcy jako ponadlokalnego 

korytarza ekologicznego głównie poprzez dalsze zalesianie gruntów ornych, 

pozostawienie niezalesionych enklaw łąk, pastwisk i nieużytków oraz ekstensywny 

charakter zabudowy. 

 W południowej, południowo-wschodniej i środkowej części gminy podstawową 

funkcją powinna pozostać nadal gospodarka rolna. Należy maksymalnie dążyć do 

koncentracji zabudowy. 

 Należy zachować drożność istniejących systemów melioracyjnych na terenach 

użytków rolnych przeznaczanych pod zabudowę. 

 Niezbędna jest maksymalna ochrona istniejącej zieleni. W szczególności należy 

ograniczyć do minimum zmiany funkcji terenów leśnych na cele nieleśne. Należy 

zalesiać tereny o najniższej przydatności rolniczej. 

 Należy wzbogacać w zieleń obrzeża Jeziora Samińskiego z racjonalnym 

rozplanowaniem terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. 

 Na terenach nadrzecznych i nadjeziornych unikać intensywnego rolniczego 

użytkowania gruntów. Grunty orne należy zastępować trwałymi użytkami zielonymi 

lub zalesiać i zadrzewiać. 

 Należy rewaloryzować i pielęgnować parki podworskie. 

 Przy przeznaczaniu pod zabudowę terenów dotychczas nie zainwestowanych, w tym 

użytkowanych rolniczo, należy przewidzieć możliwie wysoki wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej. 
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 Wzdłuż wszystkich dróg publicznych należy uzupełniać i tworzyć szpalery zieleni o 

funkcji ochronnej i izolacyjnej. 

 Ewentualna lokalizacja elektrowni wiatrowych jest możliwa na terenach oddalonych 

od zwartej zabudowy wsi, z uwzględnieniem niezabudowanych rozległych obszarów 

pól uprawnych. 

 W północnej i wschodniej części gminy należy unikać lokalizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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