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I. WSTĘP
1.1. Podstawa prawna opracowania
Prognozę oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Raciążek przeprowadza się w celu określenia wpływu na środowisko założonych
w nim celów i zadań zarówno krótko i długoterminowych.
Podstawę prawną opracowania prognozy stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235).
Zgodnie z rozdz. 2, art. 51, ust.2 ww. ustawy prognoza oddziaływania na środowisko:
Zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji,
postanowień
projektowanego
dokumentu
oraz
częstotliwości
jej
przeprowadzania,
d) informacje o możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym
Określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także
na środowisko, a w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
 rośliny,
 wodę,
 powietrze,
 powierzchnię ziemi,
 krajobraz,
 klimat,
 zasoby naturalne,
 zabytki,
 dobra materialne,
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z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy.

Przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
1.2. Potrzeba opracowania prognozy
Opracowana aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek jest realizacją
zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2013 poz. 1232).
Aktualizacja programu prezentuje aktualne problemy związane ochroną środowiska
oraz kształtowaniem środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Zagadnienia z zakresu ochrony
środowiska obejmują przede wszystkim ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, zasobów
przyrodniczych, środowiska akustycznego oraz ochronę przed promieniowaniem
elektromagnetycznym. Celem merytorycznym opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko jest ocena wpływu na środowisko celów i działań zaproponowanych w Programie
Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021.
1.3. Metodyka opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
została opracowana na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235).
Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały opracowane
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. W prognozie uwzględniono także
informacje pozyskane z Urzędu Gminy Raciążek, Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie
Kujawskim, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Okręgowej Stacji
Chemiczno – Rolniczej oraz dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny.
Podczas opracowywania niniejszego dokumentu wykorzystano także następujące
dokumenty:
• Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
• Krajowy Program Zwiększania Lesistości - aktualizacja 2003 r.,
• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
• Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,
• Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 2010,
• Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, Program wykonawczy Narodowej Strategii
Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdrożenia, Ministerstwo Środowiska, Warszawa,
luty 2001r.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czerwiec
2003,
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+, Toruń 2013,
Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Kujawsko-Pomorskim za rok 2012,
Bydgoszcz-Toruń-Włocławek, kwiecień 2013,
Raport o stanie środowiska w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2012 r., Inspekcja
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Aleksandrowskiego na lata 2004-2011, Aleksandrów Kuj. 2004 r.,
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raciążek,
2004 r.,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na lata 2006 – 2009 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2010-2013,
Plan odnowy miejscowości Raciążek na lata 2009-2016.

Podczas realizacji przedmiotowego dokumentu dokonano oceny aktualnego stanu
środowiska przyrodniczego Gminy Raciążek. Ponadto przedstawiono wpływ realizacji ustaleń
projektu aktualizacji programu na poszczególne elementy środowiska, tj.: różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat,
zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne, przy jednoczesnym uwzględnieniu zależności
między tymi elementami oraz oddziaływaniami na te elementy.
Dodatkowo zgodnie z art. 53 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, ustalono zakres i stopień szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowości
przedmiotowej prognozy został ustalony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
w piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 roku (znak pisma: WOO.411.69.2014.KB) oraz z KujawskoPomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy w piśmie z dnia
17 kwietnia 2014 roku (znak pisma: NNZ.9022.3.119.2014).
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II.

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH CELÓW
ŚRODOWISKA DLA GMINY RACIĄŻEK

PROGRAMU

OCHRONY

2.1. Główne cele aktualizacji programu ochrony środowiska
Ochrona środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju, czyli osiągnięcia ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego
(gospodarczego) oraz przestrzennego. Wszystkie wymienione zasady zrównoważonego rozwoju
oraz ochrony środowiska zostały uwzględnione w opracowaniu pn. Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Raciążek na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021. Zasady te są zależne od
specyfiki oraz od rzeczywistych potrzeb powiatu oraz gmin, na nich bowiem spoczywa większość
obowiązków związanych z wdrażaniem zadań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju.
Do najistotniejszych celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno
– gospodarczego i ochrony środowiska wytyczonych dla Gminy Raciążek należą:
 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców
i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów
kopalin),
 ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości powietrza,
redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu) ochrona przed
promieniowaniem elektromagnetycznym,
 ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia
wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa),
 ochrona gleb,
 ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem
ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów),
 prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie
realizacji wyżej wymienionych działań.
Priorytety, cele operacyjne i działania dla Gminy Raciążek zostały wyznaczone w okresie
od 2014 do 2017 – jako działania krótkookresowe oraz w okresie od 2018 – 2021 – jako działania
długookresowe. Szczegółowa charakterystyka przyjętych priorytetów, celów operacyjnych
i działań w dokumencie pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na lata 2014-2017
z perspektywą do roku 2021” przedstawia się następująco:
PRIORYTET I: POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ WZROST LESISTOŚCI GMINY
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie lesistości;
2. Zwiększenie retencji oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wód na terenie Gminy.
Zadania:
• Prowadzenie działań formalno-prawnych na potrzeby zalesień (weryfikacja klasyfikacji
gruntów), wyznaczanie granic rolno-leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego
gminy i zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych;
• Realizacja zalesień;
• Szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej;
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• Intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania lasów do rozwoju edukacji ekologicznej - rozwój i
utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody – utrzymanie
infrastruktury służącej celom poznawczo – dydaktycznym i turystycznym,
• Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne);
• Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji
zużycia wody na cele przemysłowe i rolnicze w przeliczeniu na jednostkę produkcji.
PIORYTET II: BEZPIECZNE UNIESZKODLIWIANIE I RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW GMINNYCH
Cele szczegółowe:
1. Edukacja ekologiczna;
2. Ograniczanie powstawania odpadów;
3. Selektywna zbiórka odpadów;
4. Odzysk odpadów.
Zadania:
• Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców i wśród osób
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami;
• Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami;
• Promowanie technologii małoodpadowych;
• Organizacja systemu zbiorki odpadów balastowych
• Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych i surowcowych;
• Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji;
• Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych;
• Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
• Budowa systemu odzysku odpadów;
• Wymiana azbestowych pokryć dachowych.

PRIORYTET III: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYH I PODZIEMNYCH PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM ŚCIEKAMI RÓŻNEGO POCHODZENIA
Cele szczegółowe:
1. Stymulowanie właściwego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
2. Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających w miejscowościach liczących
powyżej 2 000 mieszkańców oraz w miejscowościach o zwartej zabudowie;
3. Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenów miejscowości oraz oczyszczanie ścieków
przemysłowych;
4. Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających na terenach wiejskich,
w miejscowościach o rozproszonej zabudowie.
Zadania:
• Prowadzenie edukacji uświadamiającej mieszkańców o zagrożeniach wynikających
z nieszczelności zbiorników na ścieki oraz o zagrożeniach wynikających ze zrzutu ścieków do
rowów melioracyjnych;
• Stworzenie zachęt mobilizujących indywidualnych odbiorców do podłączenia się do sieci
kanalizacyjnej;
• Modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej wraz z wymianą sieci
azbestowo-cementowej o dł. 3,0 km;
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Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 10,5 km na terenie Gminy Raciążek wraz z przyłączami;
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w m. Raciążek;
Budowa sieci wodociągowej w m. Turzno;
Budowa studni głębinowej;
Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci kanalizacji deszczowej – z oczyszczaniem ich w
oczyszczalniach ścieków;
• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raciążek;
• Prowadzenie na bieżąco ewidencji oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników
bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania;
• Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków
komunalnych;
• Opracowanie „Koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raciążek”;
• Propagowanie oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji
sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze
względów technicznych (ukształtowanie terenu), poprzez stworzenie katalogu ofert
dostępnych technologii i udostępnienie go zainteresowanym;
• Wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnymi:
a) Opracowanie wykazów:
- wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
- wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególności do
kąpieli,
- wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub
innych organizmów w warunkach naturalnych oraz umożliwiających migrację ryb,
- wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których dopływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć;
b) Założenie i prowadzenie katastru wodnego dla regionów wodnych;
c) Opracowanie:
- analizy stanów zasobów wodnych w regionach wodnych;
- analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w regionie wodnym;
d) Opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy.
PRIORYTET IV: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ZDROWIA LUDZI PRZED
ZANIECZYSZCZENIAMI
Cele szczegółowe:
1. Systematyczne zmniejszanie zagrożenia dla zdrowia i środowiska związanego z „niską emisją”;
2. Maksymalne ograniczenie strat ciepła w systemie ciepłowniczym.
Zadania:
• Podłączenie wszystkich obiektów publicznych położonych na terenie gminy do systemu
ciepłowniczego lub do sieci gazowej;
• Przeprowadzenie audytów energetycznych w obiektach publicznych i mieszkalnych zasobach
komunalnych;
• Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, na
rzecz paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, drewno, zrębki drzewne);
• Podjęcie współpracy z Zakładem Gazownictwa w celu rozbudowy sieci gazowej wg „Programu
gazyfikacji na terenie gminy”;
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• Założenia, a następnie opracowanie Gminnego Planu Zaopatrzenia w Energię (bilanse
•

•
•
•

•
•

energetyczne);
Poprawa parametrów energetycznych budynków - termomodernizacja (dobór drzwi i okien o
niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian - ocieplenie
budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą) kierunkową orientacją
stron świata):
- Termomodernizacja budynku OSP, GOPS i świetlicy wiejskiej,
Prowadzenie działań promocyjnych i doradztwa na rzecz wdrażania technologii opartej na
odnawialnych źródłach energii (OZE);
Uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w postaci podatku od gruntów) dla inwestorów
zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa
ruchu, modernizacja i rozbudowa dróg):
- zagospodarowanie ciągu ulicy Zamkowej,
- przebudowa i budowa ulic Paśniki, Podgórna, Wiatraczna, Przedmiejska i Polna w Raciążku,
- przebudowa ulicy Ogrodowej w Raciążku,
- rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 1 na odc. Toruń – Włocławek;
Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych, przede wszystkim
poprzez uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą eksploatację;
Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii
wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialnej.
PRIORYTET V: OCHRONA PRZYRODY

Cele szczegółowe:
1. Minimalizacja konfliktów przyrodniczych podczas lokalizacji, budowy i eksploatacji autostrad;
2. Skuteczna ochrona przyrody;
3. Ochrona gleb i właściwa eksploatacja kopalin;
4. Klimat akustyczny;
5. Promieniowanie elektromagnetyczne;
6. Rozwój wysokiej świadomości ekologicznej społeczności gminy.
Zadania:
• Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo
siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania;
• Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione wycinki drzew oraz konsekwentne
stosowanie sankcji karnych w przypadku ujawnienia samowoli przy wycięciu drzew lub
krzewów, a także ich zniszczeniu;
• Kontrola wprowadzania i instalacji projektowanych urządzeń ochrony środowiska na etapie
wydawania pozwolenia na użytkowanie/eksploatację autostrady;
• Kontrola funkcjonowania urządzeń służących ochronie środowiska podczas eksploatacji
autostrady;
• Przeciwdziałanie wypalaniu traw – edukacja i nakładanie kar;
• Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (nie wyłączanie gruntów
rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej i nie przeznaczanie ich na inne
cele: nierolnicze, nieleśne);
• Ochrona złóż perspektywicznych poprzez uwzględnianie obszarów ich występowania w
studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem– przestrzeganie
odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego;
Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w
zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska.
Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego
zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć
wolnych przestrzeni);
Współudział w tworzeniu Punktu Edukacji Ekologicznej (PEE) przez ZGZK;
Regularne aktualizowanie strony internetowej www. Gminy Raciążek;
Organizacja imprez i festynów ekologicznych oraz udział Urzędu Gminy w akcji „Sprzątanie
świata”, „Dzień ziemi”;
Przeprowadzanie raz do roku konkursu na najbardziej zadbaną posesję, zagrodę wiejską,
dekoracje świąteczne, itp.;
Organizacja z inicjatywy Urzędu Gminy i/lub PEE cyklu spotkań z mieszkańcami gminy na
temat:
− oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających z termomodernizacji
budynków;
− racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego;
− nowoczesnych systemów składowania obornika, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę;
Rekonstrukcja ujęcia wód podziemnych „Kuczek” i zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia
dopuszczającej lokalizację autostrady w strefie ochrony pośredniej ujęcia;
Wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania
(rolnictwo ekologiczne, agroturystyka);
Kształtowanie struktury upraw zapobiegającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz
przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb;
Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych);
Zapobieganie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych;
Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, poprzez tworzenie pasów zwartej
zieleni ochronnej, izolację budynków (np. wymiana okien);
Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych po
uruchomieniu urządzeń, do których inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów Prawa
Ochrony Środowiska;
Pomoc organizacyjna i instruktażowa przy powstawaniu gospodarstw agroturystycznych;
Współpraca z ośrodkami naukowymi (UMK) – obozy naukowe, administracją Lasów
Państwowych i organizacjami pozarządowymi (zielone szkoły, obozy edukacyjne);
Różnorodne formy promocji gminy poprzez prasę, foldery, radio, TV, stronę internetową.
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III.

OCENA ZGODNOŚCI PRIORYTETÓW, CELÓW ORAZ DZIAŁAŃ
ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Z INNYMI DOKUMENTAMI

Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględnia art. 51 ust. 2 pkt. 2, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235). Aktualizacja uwzględnia cele ochrony
środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z
punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.
Podczas opracowywania aktualizacji Programu uwzględniono aktualne akty Unii Europejskiej, tj.:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),
2. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów
energetycznego spalania,
3. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności
gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie,
4. Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane
do środowiska wodnego Wspólnoty (wersja ujednolicona),
5. Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu,
6. Dyrektywa rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych,
7. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
8. Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie
zbliżenia ustawodastw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska
przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,
9. Dyrektywa 2002/49/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,
10. Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska
azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
11. Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę
(91/157/EWG),
12. Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi,
13. Dyrektywa 2004/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu,
14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.
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3.1. Dokumenty na szczeblu krajowym i wojewódzkim
Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały opracowane
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Podczas opracowywania niniejszego
dokumentu wykorzystano także następujące dokumenty:
• Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
• Krajowy Program Zwiększania Lesistości- aktualizacja 2003 r.,
• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
• Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,
• Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 2010,
• Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, Program wykonawczy Narodowej Strategii
Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdrożenia, Ministerstwo Środowiska, Warszawa,
luty 2001r.
• Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czerwiec
2003,
• Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+, Toruń 2013,
• Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Kujawsko-Pomorskim za rok 2012,
Bydgoszcz-Toruń-Włocławek, kwiecień 2013,
• Raport o stanie środowiska w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2012 r., Inspekcja
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
Wraz z rozwojem gospodarczym kraju i rosnącą konsumpcją rośnie zapotrzebowanie
na dobra i surowce naturalne. Oznacza to, że we współczesnym świecie konieczne jest
zachowanie równowagi pomiędzy gospodarczym i społecznym rozwojem kraju, a realizacją celów
ochrony środowiska przyrodniczego. Łączenie aspektów ekologicznych i polityk poszczególnych
sektorów gospodarki określone jest w celach i zadaniach Polityki ekologicznej Państwa. Dotyczy
to energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa,
turystyki i innych dziedzin działalności, które wywierają wpływ na środowisko w formie
bezpośredniego i pośredniego korzystania z jego zasobów. Realizacja Polityki ekologicznej
Państwa zmierza do zmiany modelu produkcji, zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności
i energochłonności gospodarki oraz stosowania najlepszych dostępnych technik. Polityka
ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 to dokument strategiczny,
który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych
dla zapewnienia właściwej ochrony środowiska.
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Nakreślone główne kierunki działań w dokumencie pn. „Polityka Ekologiczna Państwa
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” są niezbędne w celu realizacji podstawowych
założeń dot. ochrony środowiska. W Polityce ekologicznej Państwa sformułowano cele
średniookresowe do roku 2016 oraz określono kierunki działań w latach 2009-2012.
Charakterystykę celów średniookresowych do 2016 roku ww. dokumentu związanych z ochroną
środowiska przedstawiono poniżej.
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Cel: Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą
„myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do:
• proekologicznych zachowań konsumenckich,
• prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska,
• organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska,
• uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska.
Cel: Ochrona przyrody
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Podstawowym celem jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody
na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym),
gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego
rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością
biologiczną.
Cel: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Cele średniookresowe do 2016 r.:
W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania
zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej,
z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej
i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową
od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania
gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów
wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna
ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
Cel: Ochrona powierzchni ziemi
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności
dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest:
• rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju,
• przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogenie,
• zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając
im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.
Cel: Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Podstawowym celem jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych
w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową
i jakościową degradacją. W terminie do 2016 r. jest konieczne:
• doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,
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ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych
i eksploatacji kopalin,
eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin,
wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania
przestrzennego,
wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest
sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski,
rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych struktur
geologicznych pod kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego
oraz składowania odpadów, w tym promieniotwórczych,
dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych
oraz głównych zbiorników wód podziemnych.

Cel: Jakość powietrza
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających
z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Do roku 2016 zakłada się także całkowitą
likwidację emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu
i stosowania na terytorium Polski.
Cel: Ochrona wód
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Naczelnym celem Polityki ekologicznej Państwa w zakresie ochrony zasobów wodnych jest
utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie
i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Ten długofalowy cel powinien być zrealizowany
do 2015 r. tak, jak to przewiduje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Ramowa Dyrektywa
Wodna 2000/60/WE, natomiast w polskim prawodawstwie ustawa - Prawo wodne.
Cel: Gospodarka odpadami
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są:
• utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe
okresy życia produktów itp.),
• znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny
dla środowiska,
• zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,
• sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych,
wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek
wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865),
• eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania
wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Cel: Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny
narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego
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zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel działań związanych
z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
Cel: Substancje chemiczne w środowisku
Cele średniookresowe do 2016 r.:
Średniookresowym celem polityki ekologicznej w odniesieniu do chemikaliów jest stworzenie
efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego
z zasadami Rozporządzenia REACH.
Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z
perspektywą do 2018
Równolegle z realizacją polityki ekologicznej Państwa tworzone i realizowane
są Wojewódzkie Programy Ochrony Środowiska, określające priorytety, cele operacyjne i działania
w zakresie ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim. Priorytety oraz cele operacyjne
zapisane w dokumencie „Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2011-2014 z perspektywą do 2018” będą także realizowane na terenie Gminy Raciążek.
Naczelną zasadą przyjętą w dokumencie pn. „Program Ochrony Środowiska Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” jest zasada podkreślająca
pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku
zrównoważonego i harmonijnego rozwoju.
W związku z tym, ustanawia się 4 cele ekologiczne obejmujące poszczególne priorytety, które
z kolei wyznaczają konkretne kierunki działań.
Cel ekologiczny: Poprawa jakości środowiska
1. Poprawa jakości wód
• realizacja inwestycji, zapisanych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji
zbiorczej w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000
mieszkańców,
• realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM
uwzględnionych w Programie wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie
ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej, w celu wypełnienia wymagań Dyrektywy 91/271/EWG,
• wspieranie realizacji projektów w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych w tym w kierunku ich termicznego przekształcania,
• wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub innych odpowiednich
rozwiązań zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska w miejscach gdzie nie jest
możliwa technicznie lub jest nieuzasadniona ekonomicznie budowa sieci kanalizacyjnej,
• budowa i rozbudowa systemów odbioru wód opadowych i roztopowych oraz ich oczyszczanie
szczególnie w dużych miastach,
• wspieranie działań kontrolnych w zakresie likwidacji punktowych i obszarowych źródeł emisji
nieoczyszczonych ścieków do środowiska wodnego i do ziemi,
• analiza wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, wytyczanie
kierunków naprawczych dla poprawy złej jakości wód,
• edukacja ekologiczna społeczeństwa zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony stanu
jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
• realizacja założeń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w gospodarce rolnej;
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wspieranie działań inwestycyjnych, których wynikiem będzie eliminacja emisji zanieczyszczeń
przemysłowych do środowiska wodnego i do ziemi, w tym substancji szczególnie szkodliwych
oraz powodujących zasolenie,
inicjowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, których wynikiem będzie poprawa jakości
wód przeznaczonych do spożycia,
inicjowanie, wspieranie opracowania i wdrażania programów naprawczych dla jednolitych
części wód powierzchniowych sklasyfikowanych poniżej stanu dobrego ze szczególnym
uwzględnieniem tych, posiadających zły stan ekologiczny (zlewnia rzeki Noteć i inne 146
zlewnie, które w wyniku prowadzonych ocen w kolejnych latach „działania” Programu
posiadały będą zły stan ekologiczny),
realizacja zadań inwestycyjnych zapisanych w dokumentach planistycznych wynikających z
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej,
inicjowanie, wspieranie opracowania i wdrażania programów naprawczych dla zbiorników
zaporowych posiadających zły potencjał ekologiczny (w szczególności: Zbiornik Włocławski,
Koronowski, Żur).

2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu
• analiza wyników monitoringu jakości powietrza atmosferycznego według ocen rocznych,
określanie kierunków działań naprawczych dla stref należących do klasy C,
• analiza skuteczności wdrażanych programów naprawczych w poszczególnych strefach,
szczególnie z uwzględnieniem stref utrzymujących w latach 2006-2009 niekorzystną klasę C,
• sporządzanie i wdrażanie programów naprawczych dla stref zaklasyfikowanych do klasy C,
• podejmowanie działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska
poprzez utrzymywaniu poziomu substancji w powietrzu poniżej lub co najwyżej na poziomie
celu długoterminowego,
• wyznaczanie stref ograniczonej dostępności komunikacji w miastach, a zwłaszcza w miastach
dużych, centrach zabytkowych, strefach uzdrowiskowych i szpitalnych w połączeniu z
właściwie prowadzoną polityką parkingową,
• budowa obwodnic ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, przez które przebiegają
główne drogi (np. drogi ekspresowej S 10),
• ograniczenie – docelowo eliminacja niskiej emisji ze źródeł komunalnych w miastach i
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej poprzez: sukcesywną budowę sieci gazowej,
zastępowanie paliw wysokoemisyjnych paliwami ekologicznymi (paliwami niskoemisyjnymi)
energią ze źródeł zbiorczych lub energią ze źródeł odnawialnych oraz promocję budownictwa
energooszczędnego,
• analiza stopnia dostosowania się podmiotów gospodarczych do zapisów Dyrektywy Rady
96/61/WE (zwaną Dyrektywą IPPC) w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczeń oraz wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT),
• wspieranie w uzyskaniu oraz promocja jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych
uzyskujących certyfikat ISO,
• wycofywanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową,
• osiągnięcie poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu w powietrzu atmosferycznym na
poziomie 6000 μg/m3·h w roku 2020,
• edukacja ekologiczna w zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony powietrza
atmosferycznego i klimatu m.in. poprzez oszczędność energii elektrycznej, promowanie
stosowania niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, biopaliw itp.
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3. Poprawa klimatu akustycznego
• analiza wyników rocznego monitoringu hałasu, określanie kierunków działań naprawczych,
• opracowanie map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy –
miasto Toruń i Włocławek oraz terenów poza aglomeracjami znajdującymi się w zasięgu
oddziaływania dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie (czyli 8219
pojazdów/dobę),
• opracowanie i wdrażanie programów naprawczych - programów ochrony środowiska przed
hałasem,
• analiza skuteczności realizacji działań zawartych w programach ochrony środowiska przed
hałasem,
• wspieranie działań prowadzących do eliminacji bądź ograniczenia do poziomów
dopuszczalnych emisji hałasu przemysłowego,
• zachowanie właściwych odległości od elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej
i planowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi gwarantujących zachowanie
dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu,
• wspieranie działań prowadzących do ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek oraz miast poniżej 100 tys.
mieszkańców – Grudziądz, Tuchola, Łasin, Świecie, Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński,
Chełmno, Wąbrzeźno, Brodnica, Nakło n/Notecią, Golub Dobrzyń, Rypin, Ciechocinek, Żnin,
Inowrocław,
Strzelno,
Aleksandrów
Kujawski,
Lipno,
Mogilno,
Radziejów
i Kowal, na terenie których badania prowadzone w porze dnia i dnia i nocy wykazywały
przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku,
• wspieranie realizacji inwestycji wpływających na zmniejszenie uciążliwości hałasu
komunikacyjnego – budowę obwodnic, budowę i przebudowę dróg, realizacja elementów
technicznych zieleni izolacyjnej itp.,
• prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania negatywnemu oddziału
akustycznego elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejących i planowanych terenów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
• kontynuacja działań monitorujących używanie spalinowego sprzętu motorowodnego na
wodach powierzchniowych,
• monitorowanie przestrzegania zasad strefowania terenów w planowaniu przestrzennym
w odniesieniu do nowo zagospodarowywanych terenów.
4. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
• analiza wyników monitoringu pól elektromagnetycznych pod kątem ochrony ludności przed
wzrostem poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku,
• prowadzenie monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz
z rejestrem informacji o terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych,
• monitorowanie przestrzegania zasad ochrony ludzi przed oddziaływaniem
pól
elektromagnetycznych w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności.
5. Ochrona przed poważnymi awariami i poważnymi awariami przemysłowymi oraz
zapobieganie szkodom w środowisku
• edukacja ekologiczna w celu wykreowania właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacjach
wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych wystąpieniem zdarzeń o znamionach
poważnych awarii,
• wyznaczanie bezpiecznych miejsc parkingowych dla pojazdów przewożących substancje
niebezpieczne,
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zbudowanie sprawnego systemu monitoringu transportu substancji niebezpiecznych na
terenie województwa,
analiza porównawcza (bieżąca i z lat poprzednich) liczby, miejsc oraz rodzaju materiałów
niebezpiecznych będących sprawcami wystąpienia zdarzeń o znamionach poważnych awarii, w
celu wytypowania miejsc i obiektów wymagających objęciem działaniami kontrolnymi,
wspieranie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w doposażaniu w specjalistyczny sprzęt
ratownictwa technicznego,
zapobieganie bezpośrednim zagrożeniom wystąpienia szkody w środowisku,
w przypadku wystąpienia szkody w środowisku - egzekwowanie od podmiotów korzystających
środowiska obowiązku podjęcia działań naprawczych, działań zapobiegawczych oraz naprawy
elementów przyrodniczych do przywrócenia stanu początkowego.

6. Zarządzanie środowiskiem w aspekcie ochrony zdrowia
• wdrażanie strategicznego programu rządowego „Środowisko a zdrowie”, zgodnego
z wytycznymi Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia,
• stwarzanie i doskonalenie dostępnych systemów informacyjnych dla celów monitoringu
„Środowiskowych zagrożeń zdrowia i ich skutków”,
• wprowadzenie ekologicznych systemów grzewczych w miastach, w których notuje się
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji, w celu zmniejszenia zapadalności na
choroby układu oddechowego,
• przyspieszenie budowy systemów oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenach
wiejskich,
• łagodzenie istniejących nieprawidłowości lokalizacyjnych przez budowę ekranów akustycznych
i innych zabezpieczeń,
• wdrożenie programów profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych narażenia na szkodliwe
czynniki środowiska,
• wspieranie sukcesywnej eliminacji z rynku benzyn wysokooktanowych oraz samochodów bez
katalizatorów, promowanie stosowania paliw ekologicznych,
• restrukturyzacja produkcji rolniczej na obszarach o glebach nadmiernie zanieczyszczonych
substancjami chemicznymi,
• stosowanie skutecznych technologii uzdatniania wody w systemach powierzchniowych ujęć
wód, zapobiegających powstawanie wtórnych mikro zanieczyszczeń wody,
• opracowanie i wdrażanie zintegrowanych programów edukacji ekologicznej, zdrowotnej
i konsumenckiej,
• doskonalenie systemu wczesnego wykrywania zagrożeń ludzi i środowiska ze strony
promieniowania jonizującego i niejonizującego,
• stała analiza monitoringu jakości środowiska (jakości powietrza, jakości wód, ochrony ludzi
przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, potencjalnych sprawców
wystąpienia zdarzeń o znamionach poważnych awarii),
• analiza skuteczności opracowanych i wdrażanych programów naprawczych,
• wspieranie działań kontrolnych prowadzących do poprawy jakości środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotności ludzi,
• osiągnięcie stopnia – 75% redukcji całkowitej ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych
oraz zakończenie programu budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacji
i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2000 do 5000,
• osiągnięcie minimum dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
oraz dobrego potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód,
• dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego w wyznaczonych strefach,
• redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z ustaleniami zewnętrznymi i zapobiegania
niszczenia warstwy ozonowej,
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wspieranie doskonalenia systemu wczesnego wykrywania zagrożeń ludzi i środowiska,
edukacja ekologiczna społeczeństwa zakresie potrzeb i możliwości dążenia do poprawy jakości
środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotności i bezpieczeństwa ludzi.

Cel ekologiczny: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii
1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość
• modernizacja procesów przemysłowych w kierunku osiągnięcia normatywów najlepszej
dostępnej techniki,
• wspieranie i intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach,
• wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności
wykorzystania energii w gospodarce komunalnej,
• wspieranie działań mających na celu minimalizację i ograniczanie ilości powstawania
odpadów,
• wspieranie projektowania i realizacji energooszczędnego budownictwa,
• zwiększenie sprawności wytwarzania energii i zmniejszenia strat energii w przesyle.

2. Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy
• realizacja działań zmierzających do obniżenia zagrożenia powodziowego wynikających
z wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym,
• tworzenie warunków do szerokiego korzystania z wód (rekreacja, energetyka, żegluga
modernizacja i rozwój śródlądowych dróg wodnych,) przy niepogarszaniu ich jakości,
• realizacja programu małej retencji województwa kujawsko - pomorskiego,
• realizacja programu ochrony przeciwpowodziowej w województwie kujawsko-pomorskim,
• przebudowa, rozbudowa, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
• monitoring właściwego utrzymania wód i urządzeń wodnych,
• utrzymanie koryt rzecznych,
• modernizacja urządzeń wodnych melioracji podstawowych poprzez udrażnianie rzek i kanałów
dla ryb dwuśrodowiskowych,
• poprawa warunków do korzystania z wód (tworzenie rezerw wodnych) oraz ochrona obszarów
wodno-błotnych,
• wyznaczenie obszarów zalewowych i polderów,
• budowa, przebudowa i modernizacja melioracji szczegółowych (w tym tworzenie zasobów
wodnych poprzez nawadnianie).
3. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
• sporządzenie analizy dotyczącej wyznaczenia terenów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych,
w tym szczególnie parków wiatrowych oraz innych instalacji OZE,
• intensyfikacja wykorzystania mechanizmów wsparcia rozwoju OZE z prowadzeniem działań
edukacyjnych oraz popularyzacyjnych,
• lokalizowanie elektrowni wiatrowych na terenach nie kolidujących z obszarami chronionymi,
obszarami o walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym szlakami wędrówek ptaków,
budynkami mieszkalnymi, budynkami mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej z zachowaniem
i poszanowaniem ładu przestrzennego województwa,
• wspieranie i aktywizacja samorządów gminnych w kierunku wykorzystania lokalnych zasobów
dla zwiększenia ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych,
• wspieranie wykorzystania wód termalnych jako ekologicznego źródła ciepła,
• realizacja przedsięwzięć z zakresu małej retencji (hydroelektrownie) z zachowaniem drożności
korytarzy ekologicznych,
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ciągłym monitoringu zużycia wody, energii i produkcji odpadów, a także wspieraniu
współpracy uczelni i przedsiębiorców w zakresie rozwoju technologii służących ochronie
środowiska oraz przedsiębiorców w procesie wdrażania ekoinnowacji w zakładach
produkcyjnych,
prowadzeniu szeroko pojętych prac zmierzających do racjonalizacji gospodarki wodnej, w tym
ciągłym monitoringu zagospodarowania przestrzennego na terenach narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi,
ciągłym monitoringu lokalizacji urządzeń OZE, w tym elektrowni wiatrowych, a także na
wspieraniu wdrażania kogeneracyjnych systemów energetycznych (jednoczesne wytwarzanie
ciepła i energii elektrycznej) z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Cel ekologiczny: Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
1. Ochrona przyrody i krajobrazu
• udział samorządu województwa w racjonalnym kształtowanie europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000 na terenach najcenniejszych przyrodniczo z zachowaniem możliwości rozwoju
gospodarczego województwa,
• opiniowanie planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 pod
kątem osiągnięcia kompromisu między ochroną przyrody a racjonalnym rozwojem społecznogospodarczym,
• opiniowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody,
• powiększenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego na tereny północnej części Kotliny
Toruńskiej i jej strefy krawędziowej,
• sporządzanie i aktualizacja planów ochrony dla parków krajobrazowych,
• dostosowanie reżimów ochronnych na obszarach chronionych do potrzeb ochrony przyrody i
krajobrazu oraz do zamierzeń rozwoju społeczno-gospodarczego,
• realizacja powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych,
• wdrażanie zasad ochronnych na obszarze rezerwatu biosfery „Bory Tucholskie”,
• dalsze wdrażanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,
• utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk,
• utrzymywanie na właściwym poziomie populacji bobra,
• zwiększenie do stanu właściwego liczebności populacji dzikiego królika, zająca, bażanta
i kuropatwy,
• ochrona krajobrazu otwartego przed inwestycjami dysharmonijnymi,
• wprowadzenie programu udrożnienia rzek w celu umożliwienia migracji organizmów
wodnych,
• intensyfikacja wdrażania i promocji programów rolnośrodowiskowych,
• poprawa stanu zniszczonych cennych przyrodniczo ekosystemów, zwłaszcza dolin rzecznych
oraz siedlisk, w tym wodno-błotnych i leśnych,
• wspieranie kompleksowych badań florystycznych, faunistycznych i krajobrazowych oraz
rozwój systemu wymiany informacji przyrodniczej,
• sukcesywna rewaloryzacja parków podworskich i miejskich,
• przeciwdziałanie wprowadzaniu gatunków obcej flory i fauny.
2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
zwiększanie lesistości województwa w wyniku dalszego zalesienia gruntów porolnych na
poziomie co najmniej 300 ha rocznie,
• uwzględnianie uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych w planowaniu nowych zalesień,
• kształtowanie „zielonych pierścieni” wokół Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
oraz wokół Włocławka i Grudziądza,
•
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działania na rzecz dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do siedlisk poprzez
ograniczenia nasadzeń sosny na rzecz gatunków liściastych,
zwiększenie stabilności ekosystemów leśnych poprzez zróżnicowanie struktury pionowej
drzewostanów, urozmaicenie formy zmieszania,
racjonalne rekreacyjne udostępnianie lasów,
tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych
i wododziałów,
kontynuowanie przebudowy drzewostanów zniekształconych lub uszkodzonych w wyniku
działalności człowieka,
kontynuowanie i rozwijanie monitoringu środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu lasu,
przeciwdziałania pożarom, rozwojowi szkodników i chorób.

3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb
• prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania wyłączania z użytkowania
rolniczego gleb o wysokich walorach użytkowych,
• przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej w zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo,
• ograniczanie procesów erozji wodnej i wietrznej,
• prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
• rekultywacja gleb zdegradowanych metodami biologicznymi i technicznymi,
• wdrażanie programów rolnośrodowiskowych uwzględniających działania prewencyjne,
• prowadzenie bieżącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych, w tym
terenów powojskowych i poprzemysłowych,
• przestrzeganie i egzekwowanie wymogu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
• preferowanie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym i wodnym.
4. Ochrona zasobów kopalin
dalsze rozpoznawanie bazy surowcowej oraz stworzenie i systematyczne aktualizowanie
bilansu kopalin województwa kujawsko-pomorskiego,
• ochrona zasobów perspektywicznych kopalin w tym wód leczniczych i termalnych przed ich
ilościową i jakościową degradacją na skutek nadmiernej eksploatacji oraz przenikania do
warstw wodonośnych zanieczyszczeń z powierzchni ziemi,
• unikanie lokalizacji inwestycji strategicznych na terenach złóż kopalin,
• niepodejmowanie eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie województwa do czasu
kompleksowej oceny korzyści i szkód ekologicznych, ekonomicznych i społecznych tego typu
działań,
• zmniejszanie strat zasobów i surowców w toku ich pozyskiwania przez właściwą i oszczędną
gospodarkę złożem, pełne wykorzystanie kopaliny głównej oraz kopalin towarzyszących, jak
również odzysk surowców z kopalin odpadowych, wykorzystanie surowców zawartych
w hałdach, zwałach oraz osadnikach,
• poszukiwanie złóż gazu z łupków i ewentualna ich eksploatacja z zachowaniem wymogów
ochrony środowiska, w tym nie dopuszczeniem do zanieczyszczenia wód i jak najmniejszych
przekształceń powierzchni ziemi,
• zastępowanie kopalin surowcami z innych źródeł, w szczególności surowcami odtwarzalnymi
i odzyskiwanymi z odpadów,
• wielokierunkowe wykorzystanie wód leczniczych i termalnych,
• zagospodarowanie perspektywicznych wyrobisk pokopalnianych (np. po wydobyciu soli
kamiennej) dla potrzeb magazynowania paliw (np. gaz ziemny, ropa naftowa, produkty
naftowe),
• przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin,
•
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zachowanie dla przyszłych pokoleń terenów o wyróżniających się w skali regionu i kraju
walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
kształtowanie zasięgu przestrzennego obszarów prawnie chronionych w celu poprawy ich
ciągłości przestrzennej z uwzględnieniem realizowanych i planowanych zamierzeń
gospodarczych i infrastrukturalnych,
dążenie do utrzymania równowagi ekologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych,
uporządkowanie zasad gospodarowania i reżimów ochronnych na obszarach prawnej ochrony
przyrody i krajobrazu,
kształtowanie właściwej struktury przestrzennej, gatunkowej i wiekowej drzewostanów,
zapewnienie wykorzystania gospodarczego zasobów leśnych z zapewnieniem zachowania
trwałości lasów oraz ich potencjału biologicznego, produkcyjnego i regeneracyjnego,
zachowanie zasobów glebowych o wysokiej przydatności rolnej dla racjonalnego
wykorzystania ich potencjału produkcyjnego,
przeznaczanie gruntów dotychczas niezabudowanych na cele inwestycyjne przy zapewnieniu
jak najmniejszych przekształceń powierzchni ziemi,
wykonanie kompleksowej analizy skutków społecznych, ekonomicznych i ekologicznych,
ewentualnej eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie województwa kujawskopomorskiego,
ochrona złóż kopalin przed rabunkową i nieracjonalną eksploatacją,
minimalizowanie skutków ekologicznych eksploatacji kopalin.

Cel ekologiczny: Działania systemowe w ochronie środowiska
1. Edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie środowiska
• opracowanie i wdrażanie programów szkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego,
• szkolenie kadry nauczycielskiej oraz organizatorów turystyki i wypoczynku w zakresie treści i
metodyki przekazywania wiedzy ekologicznej,
• podnoszenie świadomości ekologicznej decydentów,
• przygotowywanie i publikowanie rzetelnej łatwo dostępnej informacji o stanie i zagrożeniach
środowiska,
• prowadzenie skutecznej edukacji ekologicznej, realizacja szeregu działalności promujących
tematykę ekologiczną – organizacja wydarzeń i imprez (konkursy, przeglądy, wystawy,
happeningi), prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, w tym w oparciu o
produkty markowe regionu,
• tworzenie i rozwijanie bazy dydaktycznej edukacji ekologicznej,
• opracowywanie i realizacja programu regionalnego z zakresu edukacji ekologicznej oraz
tożsamych programów dla szczebla powiatowego i gminnego.
2. Rozwój badań i postęp techniczny
zwiększenie środków finansowych kierowanych na potrzeby rozwoju szkolnictwa wyższego
i instytucji naukowo-badawczych regionu zajmujących się problematyką ochrony środowiska
połączona z racjonalizacją ich wydatkowania,
• zwiększenie wagi opinii i doradztwa naukowych środowisk z zakresu nauk przyrodniczych
i ochrony środowiska w procesie podejmowania decyzji administracyjnych,
• wsparcie dla przedsiębiorstw wdrażających i stosujących rozwiązania technologiczne
o innowacyjnym charakterze.
•

3. Planowanie przestrzenne w ochronie środowiska
• wsparcie dla procesów legislacyjnych służących reformie obecnego systemu planowania
przestrzennego,
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uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska,
przestrzeganie zasad ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu,
ograniczenie rozpraszania budownictwa i jego koncentracja, intensyfikacja wykorzystania
terenów w ramach istniejącego zainwestowania, w szczególności budownictwa
mieszkaniowego,
uwzględnianie w polityce przestrzennej progów poziomu „chłonności” środowiskowa
i „pojemności” przestrzennej,
wyznaczenie korytarzy ekologicznych rangi ponadlokalnej dla potrzeb opracowań
ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko oraz ich zagospodarowanie
zgodnie ze specyfiką,
prowadzenie efektywnego monitoringu obecnych i planowanych zmian zachodzących
w środowisku,
prowadzenie analiz scenariuszowych i budowanie modeli zmian funkcji przestrzeni w relacji do
istniejących i potencjalnych zagrożeń środowiskowych,
ograniczanie zagospodarowania na terenach zagrożonych powodzią.

4. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
• stosowanie w systemie zamówień publicznych oraz publicznych dotacji i dofinansowań
preferencji dla przedsiębiorstw o proekologicznym podejściu w ramach prowadzonych
działalności (stosowanie systemów zarządzania środowiskowego, certyfikacja działalności),
• promocja i wsparcie dla zastosowania w przedsięwzięciach i procesach koncepcji najlepszych
dostępnych technik (BAT),
• wsparcie dla jednostek publicznych i podmiotów gospodarczych uzyskujących certyfikaty norm
ISO (w szczególności normy ISO 14001),
• upowszechnianie zastosowania w przedsiębiorstwach, zwłaszcza z gałęzi o znacznym
negatywnym wpływie na środowisko, systemów zarządzania środowiskowego i systemu
EMAS,
• stosowanie innowacyjnych prośrodowiskowych rozwiązań w inwestycjach finansowanych ze
środków publicznych,
• rekompensowanie samorządom lokalnym strat w środowisku na skutek realizowanych
inwestycji,
• stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• zapewnienie społeczeństwu dostępu do właściwej i możliwie dokładnej informacji o
środowisku,
• zwiększenie roli wiedzy i innowacyjności w procesie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
i gospodarki województwa,
• dbałość, aby wdrażane i upowszechniane nowe technologie i procesy miały charakter pro
środowiskowy,
• zwiększenie roli ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego,
• zachowanie równowagi przyrodniczej w procesie organizacji przestrzeni regionu,
• uruchomianie mechanizmów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i edukacyjnych
prowadzących do rozwoju proekologicznych postaw w procesach produkcji, świadczonych
usług i charakteru postaw konsumenckich.
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Tabela 1. Ocena zgodności celów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek” z Polityką Ekologiczną Państwa
oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Cele zawarte w aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Raciążek

Cele zawarte
w Programie Ochrony Środowiska
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Cele zawarte w Polityce
Ekologicznej Państwa

I. POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ WZROST LESISTOŚCI GMINY

Cel operacyjny: Zwiększenie lesistości
Cel operacyjny: Zwiększenie retencji oraz racjonalne gospodarowanie
zasobami wód na terenie gminy

Cel: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

Cel: Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed
powodzią i skutkami suszy
Cel: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

II. BEZPIECZNE UNIESZKODLIWIANIE I RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GMINNYCH
Cel operacyjny: Edukacja ekologiczna
Cel operacyjny: Ograniczanie powstawania odpadów
Cel operacyjny: Selektywna zbiórka odpadów
Cel operacyjny: Odzysk odpadów

Cel: Gospodarka odpadami
Cel: Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska

Cel: Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i
odpadowość
Cel: Edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie
środowiska

III. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYH I PODZIEMNYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIEM ŚCIEKAMI RÓŻNEGO POCHODZENIA
Cel operacyjny: Stymulowanie właściwego rozwoju gospodarki wodnościekowej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy
Cel operacyjny: Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających
w miejscowościach liczących powyżej 2 000 mieszkańców oraz w
miejscowościach o zwartej zabudowie
Cel operacyjny: Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenów miejscowości
oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych
Cel operacyjny: Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających
na terenach wiejskich, w miejscowościach o rozproszonej zabudowie

Cel: Ochrona wód

Cel: Poprawa jakości wód
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IV. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ZDROWIA LUDZI PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Cel operacyjny: Systematyczne zmniejszanie zagrożenia dla zdrowia
i środowiska związanego z „niską emisją”
Cel operacyjny: Maksymalne ograniczenie strat ciepła w systemie
ciepłowniczym

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona
klimatu
Cel: Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Cel: Jakość powietrza

V. OCHRONA PRZYRODY
Cel operacyjny: Minimalizacja konfliktów przyrodniczych podczas lokalizacji,
budowy i eksploatacji autostrad
Cel operacyjny: Skuteczna ochrona przyrody
Cel operacyjny: Ochrona gleb i właściwa eksploatacja kopalin
Cel operacyjny: Klimat akustyczny
Cel operacyjny: Promieniowanie elektromagnetyczne
Cel operacyjny: Rozwój wysokiej świadomości ekologicznej społeczności
gminy

Cel: Aspekt ekologiczny w planowaniu
przestrzennym
Cel: Ochrona przyrody
Cel: Ochrona powierzchni ziemi
Cel: Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Cel: Oddziaływanie hałasu i pól
elektromagnetycznych
Cel: Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska

Cel: Poprawa klimatu akustycznego
Cel: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Cel: Ochrona przyrody i krajobrazu
Cel: Ochrona powierzchni ziemi i gleb
Cel: Ochrona zasobów kopalin

Źródło: Opracowanie własne
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3.2. Dokumenty na szczeblu powiatowym
Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Raciążek pozwala stwierdzić, że cele i działania przedstawione w projekcie
są zgodne z celami przedstawionymi w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu
Aleksandrowskiego. Zgodność działań i kierunków ww. dokumentów obrazuje tabela 2.
Tabela 2. Ocena zgodności celów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek
na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” z „Programem Ochrony Środowiska
dla Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2004-2011”
Cele zawarte w aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Raciążek

Cele zawarte w Programie Ochrony Środowiska
dla Powiatu Aleksandrowskiego

I. POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ WZROST LESISTOŚCI GMINY

Cel operacyjny: Zwiększenie lesistości
Cel operacyjny: Zwiększenie retencji oraz racjonalne
gospodarowanie zasobami wód na terenie gminy

Cel operacyjny: Zwiększenie lesistości
Cel operacyjny: Zwiększenie retencji oraz
racjonalne gospodarowanie zasobami wód na
terenie powiatu

II. BEZPIECZNE UNIESZKODLIWIANIE I RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GMINNYCH

Cel operacyjny: Edukacja ekologiczna
Cel operacyjny: Ograniczanie powstawania odpadów
Cel operacyjny: Selektywna zbiórka odpadów
Cel operacyjny: Odzysk odpadów

Cel
operacyjny:
Stworzenie
spójnego,
kompleksowego Planu gospodarki odpadami
Cel operacyjny: Wdrożenie etapowego programu
selektywnej zbiórki odpadów
Cel operacyjny: Minimalizacja zagrożeń związanych
z odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi
Cel operacyjny: Likwidacja dzikich wysypisk

III. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYH I PODZIEMNYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIEM ŚCIEKAMI
RÓŻNEGO POCHODZENIA

Cel operacyjny: Stymulowanie właściwego rozwoju gospodarki
wodno-ściekowej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy
Cel operacyjny: Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych
powstających w miejscowościach liczących powyżej 2 000
mieszkańców oraz w miejscowościach o zwartej zabudowie
Cel operacyjny: Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenów
miejscowości oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych
Cel operacyjny: Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych
powstających na terenach wiejskich, w miejscowościach o
rozproszonej zabudowie
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Cel operacyjny: Stymulowanie właściwego rozwoju
gospodarki wodnościekowej oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej Mieszkańców Powiatu
Cel operacyjny: Oczyszczanie wszystkich ścieków
sanitarnych powstających w miejscowościach
powyżej 2000 RLM oraz w miejscowościach o
zwartej zabudowie
Cel operacyjny: Oczyszczanie ścieków deszczowych
z terenu miast oraz oczyszczanie ścieków
przemysłowych
Cel operacyjny: Oczyszczanie ścieków
powstających na terenach wiejskich, w
miejscowościach o rozproszonej zabudowie
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IV. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ZDROWIA LUDZI PRZED
ZANIECZYSZCZENIAMI

Cel operacyjny: Systematyczne zmniejszanie zagrożenia dla
zdrowia i środowiska związanego z „niską emisją”
Cel operacyjny: Maksymalne ograniczenie strat ciepła w
systemie ciepłowniczym

Cel operacyjny: Systematyczne zmniejszanie
zagrożenia dla zdrowia i środowiska związanego z
‘niska emisja’
Cel operacyjny: Maksymalne ograniczenie strat
ciepła w systemie ciepłowniczym

V. OCHRONA PRZYRODY
Cel operacyjny: Minimalizacja konfliktów przyrodniczych
podczas lokalizacji, budowy i eksploatacji autostrad
Cel operacyjny: Skuteczna ochrona przyrody
Cel operacyjny: Ochrona gleb i właściwa eksploatacja kopalin
Cel operacyjny: Klimat akustyczny
Cel operacyjny: Promieniowanie elektromagnetyczne
Cel operacyjny: Rozwój wysokiej świadomości ekologicznej
społeczności gminy

Cel
operacyjny:
Minimalizacja
konfliktów
przyrodniczych podczas lokalizacji, budowy i
eksploatacji autostrad

Źródło: Opracowanie własne
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IV. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA GMINY RACIĄŻEK
4.1. Ogólna charakterystyka
4.1.1. Położenie geograficzne
Gmina Raciążek położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego,
we wschodniej części Powiatu Aleksandrowskiego, na lewym brzegu Wisły i zajmuje powierzchnię
32,89 km2. Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Raciążek.
Jest jedną z dziewięciu jednostek samorządowych Powiatu Aleksandrowskiego, o statusie
gminy wiejskiej. Od zachodu sąsiaduje z Gminą Aleksandrów Kujawski, od północy z miastem
Ciechocinek, od strony wschodniej z Gminą Czernikowo (Powiat Toruński), a od południa
z miastem Nieszawa oraz Gminami: Waganiec i Koneck.
W Gminie Raciążek położonych jest 8 sołectw. Jest to piąta pod względem obszarowym
gmina Powiatu Aleksandrowskiego, która zajmuje 6,9 % jego powierzchni. Gminę Raciążek
zamieszkuje 3 145 osób (stan na 31.12.2013 r.).
4.1.2. Gleby i geologia
Obszar gminy leży w Powiecie Aleksandrowskim, który położony jest na pograniczu
ważnych prowincji tektonicznych: platformy wschodnioeuropejskiej i paleozoicznych pasm
fałdowych, które rozdzielone są licznymi uskokami równoległymi do siebie, o kierunku NW-SE.
Uskoki w podłożu krystalicznym wpłynęły na budowę położonych wyżej, a ukształtowanych w
mezozoiku jednostek geologicznych. Budowa geologiczna tego regionu została wymodelowana w
młodych, luźnych skalach głównie przez lądolód skandynawski. Osady pochodzenia lodowcowego
stanowią tutaj ciągłą pokrywę o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Osady te
reprezentowane są przez piaski, żwiry, glinę zwałową oraz iły i mułki. Ich skład jest stosunkowo
jednolity, w różnym stopniu rozdrobniony.
Małe nachylenie powierzchni terenu i słaby drenaż naturalny były przyczyną nadmiernego
nawilgocenia gleby i powstania czarnych ziem bagiennych z kilkudziesięciocentymetrowym
poziomem próchnicznym o właściwościach podobnych do czarnoziemów stepowych.
Z zabarwieniem gleb wiąże się często używana nazwa dla tego regionu tzw. „Czarne Kujawy”.
Gleby tego typu występują na wysoczyźnie w środkowej i południowej części gminy, co sprawia że
jest to region wybitnie rolniczy.
Gleby o niskich klasach bonitacyjnych występują w części pradolinnej gminy – część
północno-wschodnia.
Zwięzłe gleby typu czarnych ziem bagiennych i gleby brunatne częściowo rekompensują
często mające miejsce niedobory opadów atmosferycznych. Natomiast na glebach mniej zwięzłych
np. gleby płowe i pseudobielicowe niedobór opadów jest znacznie większy.
Gleby najbardziej przydatne rolniczo występują w środkowej i południowej gminie: sołectwa
Podzamcze, Niestuszewo, Dąbrówka, Turzno, Turzynek i Raciążek. Jest to rolnicza przestrzeń
produkcyjna składająca się z gruntów ornych głównie wysokich klas bonitacyjnych klasy IIIa – IVb z
udziałem mozaikowo występujących gruntów klasy V-VI, sadów, trwałych użytków zielonych oraz
terenów zabudowy zagrodowej.
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4.1.3. Hydrogeologia i zasoby wodne
Występowanie poziomów wodonośnych jest ściśle związane z budową geologiczną.
Warunkuje ona istnienie skał umożliwiających gromadzenie się wody. Główny poziom użytkowy
w rejonie kujawskim stanowi wodonośne piętro czwartorzędowe, związane z utworami doliny
i pradoliny Wisły, reprezentowane przez duże kompleksy glin. Poziom wodonośny budują piaski,
żwiry i piaski mułkowe tworzące zazwyczaj jeden, a miejscami dwa lub trzy poziomy wodonośne
występujące w obrębie śródmorenowych i podmorenowych struktur, pozostając ze sobą w więzi
hydraulicznej.
Piętro wodonośne jury nie stanowi podstawowego źródła zaopatrzenia w wodę
i ujmowane jest w nielicznych odwiertach zlokalizowanych w rejonie Aleksandrowa Kujawskiego.
Osady jurajskie w rejonie brachyantykliny występują na głębokości 20-30 m, strop wodonośny
występuje na głębokości 60-80 m ppt, a wydajność otworów mieści się w granicach 40-80 m3/h.
Poziom jurajski w rejonie Ciechocinka charakteryzuje duża mineralizacja wody (od kilku do
ponad 200 g/dm3). Są to solanki i wody siarczanowe o cennych właściwościach leczniczych.
Niektóre ze źródeł, odwiercone na znacznych głębokościach (1 300 – 1 800), mają podwyższoną
temperaturę dochodzącą do 38 0C, co podnosi ich przydatność w lecznictwie. Ze względu na
występowanie tych wód założono uzdrowiska w Ciechocinku i Wieńcu-Zdroju.
Piętro wodonośne trzeciorzędu stanowią osady miocenu, wykształcone w postaci
drobnoziarnistych piasków z dużym udziałem mułków. Poziom wodonośny występuje na
głębokości od 20 do 100 m i miąższości od kilku do ok. 20 m. Wydajność takich otworów wynosi
10 – 70 m3/h.
4.1.4. Przyroda ożywiona i nieożywiona
Szata roślinna Gminy Raciążek według geobotaniczno – regionalnego podziału na główne
jednostki, należy do Działu Bałtyckiego pasa wielkich dolin, VIII Krainy Mazowieckiej.
Na szczególną uwagę zasługuje dolina Wisły wraz z terenami przyległymi. Krawędź
wysoczyzny w gminie jest bardzo widoczna i ostro zarysowana, miejscami poprzecinana
malowniczymi jazami i wąwozami. Roślinność tych terenów jest ściśle związana z siedliskiem
podmokłym, gdzie wytworzyły się zbiorowiska lasów olsowych i zarośli wierzbowych, rozległe łąki
i pastwiska z licznymi miejscami lęgowymi ptactwa.
Oprócz lasów ważną funkcję przyrodniczą pełni roślinność nieleśna. Szczególną rolę
odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim wzdłuż
rzeki Wisły.
Do rzadkich roślin na terenie gminy należą rośliny słonolubne tzw. halofity. Ich stanowiska
związane są z naturalnymi lub sztucznymi wpływami wód zasolonych (szczególnie rejon
Ciechocinka). Obecność halofitów na Kujawach jest ważną cechą wyróżniającą ten region w skali
całej Polski.
Uzupełnieniem ww. zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych
parków, cmentarzy, ogrodów działkowych oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne
i przydrożne. W otwartym krajobrazie rolniczej części gminy pełni ona nie tylko funkcję
krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory
użytkowe środowiska rolniczego.
Świat zwierzęcy Gminy Raciążek jest stosunkowo zróżnicowany gatunkowo, wynika to
z występowania na jego obszarze różnych siedlisk, od siedlisk lasowych po obszary zwartych
kompleksów leśnych pradoliny Wisły. Bogactwu fauny sprzyjają również ustanowione obszary
chronione.
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W lasach położonych wzdłuż brzegów Wisły występują sarny, jelenie, daniele i dziki.
Zwierzyna drobna reprezentowana jest między innymi przez: lisy, wydry, kuny, piżmaki. Na Kępie
Wiślanej znajdują się żeremia bobra europejskiego. Pospolite są wiewiórki i często spotykane
zające. Z ptaków dominujących w wikliniskach wymienić należy wróblowate, a wśród nich tęczaka,
brzeczkę, trzciniczka oraz jaskółki. Można spotkać również dzikie kaczki, mewy, gęgoły, łabędzie.
Dolinę Wisły odwiedzają także ptaki drapieżne: orzeł bielik, krogulec, myszołów. Na polach
spotkać można kuropatwy i bażanty. Dzięki różnorodności środowisk w wodach Wisły żyje wiele
gatunków ryb: leszcz, ukleja, kiełb, kleń, płoć, szczupak, jaź, boleń.
Najliczniej na terenie gminy występują jednak owady, żyjące w różnym środowisku. Są to
między innymi paź królowej, paź żeglarz, biegacze skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec dębosz,
rohatyniec nosorożec, modliszka.
Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880), za tereny
chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz
obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również niektóre pomniki
przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
W granicach Gminy Raciążek znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Nizina
Ciechocińska”. Obszar leży po prawej stronie Wisły o całkowitej powierzchni 36 814,0 ha, w tym
fragment na terenie Gminy Raciążek ok. 2 860,0 ha. Celem ochrony jest zachowanie
nadwiślańskiego krajobrazu posiadającego cechy zbliżone do naturalnych oraz unikalnych
walorów mikroklimatycznych Ciechocinka i jego najbliższych okolic.
W Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000 zostały także włączone tereny znajdujące się
w granicach Gminy Raciążek. Na terenie analizowanego obszaru ustanowiono Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk (SOO), tj.:
• PLH040012 specjalny obszar ochrony siedlisk Nieszawska Dolina Wisły.
„Nieszawska Dolina Wisły” (kod obszaru: PLH040012) - obszar położony w SE części Kotliny
Toruńskiej będącej częścią Pradoliny Toruński-Eberswaldzkiej obejmuje 22,5 km odcinek Wisły
wraz z terenami zalewowymi między Nieszawą a ujściem Drwęcy. Granice tego obszaru
przebiegają wzdłuż krawędzi skarpy terasy zalewowej lub wałów przeciwpowodziowych. Teren
ten związany jest z zasięgiem ostatniego zlodowacenia, a podstawowym współczesnym procesem
geomorfologicznym jest akumulacja fluwialno powodziowa. Podłoże terasy zalewowej stanowią
mady, przy czym w pobliżu koryta rzeki występują piaski i mady piaszczyste a dalej od niego mady
średnie i ciężkie. Przy średnim stanie wód teren zajmuje koryto rzeki z wynurzającymi się
okresowo piaszczysto-mulistymi ławicami , które porasta efemeryczna roślinność (Bidentetea
tripartitii, Isoeto-Nanojuncetea). Nieco wyniesione i okresowo zalewane są tereny nadbrzeżne z
wyspami po części połączone ze stałym lądem przez groble poprzeczne (Kępa Dzikowska).
Występują tu także ciągi starorzeczy; w nich i w spokojnych odcinkach rzeki rozwija się roślinność
wodna, a na ich brzegach szuwary. Obwałowania usypane w XX wieku osłaniają większą część
lewego i niewielką prawego brzegu. Na omawianym terenie zanotowano obecność 10 rodzajów
siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 12 gatunków z załącznika II tej Dyrektywy
(szczególnie bogata fauna ryb z minogiem rzecznym i introdukowanym łososiem atlantyckim) oraz
35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Na tym terenie stwierdzono szereg
chronionych gatunków roślin. Utrzymują się tu reliktowe stanowiska psammofitów. Na terenach
zalewowych ale już poza wałem przeciwpowodziowym znajdują się najbogatsze w Polsce
stanowiska halofitów w Ciechocinku wokół tężni i zasolonych cieków. Obszar ten jest miejscem
gniazdowania wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem w Polsce i Europie środkowej gatunków
ptaków, związanych z dolinami dużych nieuregulowanych rzek. Obecność wielu piaszczystych
wysp i płycizn w korycie powoduje, że teren ten stanowi ważne miejsce żerowania i odpoczynku
dla ptaków migrujących. W okresie zimowym na obszarze tym odnotowano duże koncentracje w
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awifauny wodno-błotnej, dla której warunkiem przetrwania są duże niezamarzające odcinki rzeki.
Obszar obejmuje część ekologicznego korytarze Wisły , który został identyfikowany jako teren
priorytetowy dla ochrony w sieciach ECONET i IBA, ważnego dla migracji wielu gatunków. Jedyną
dotychczasową formą ochrony przyrody na tym terenie są obszary chronionego krajobrazu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133) teren Gminy Raciążek został
także włączony do obszarów specjalnej ochrony ptaków, tj.:
• PLB040003 obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły.
„Dolina Dolnej Wisły” (kod obszaru: PLB040003) - Obszar obejmuje prawie naturalną dolinę
Dolnej Wisły bez odcinka ujściowego - na odcinku pomiędzy Włocławkiem a Przegaliną. Dolina
Wisły na tym odcinku należy do kilku różnych jednostek fizyczno geograficznych - południowa
część (aż do Bydgoszczy) to fragment Padoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, kolejny odcinek to
właściwa Dolina Dolnej Wisły przecinająca garby Pojezierzy Południowobałtyckich, a ostatni
odcinek (poniżej miejscowości Piekło) stanowi część krainy Żuław Wiślanych. Dno doliny leży na
wysokość od 1 do 50 m n.p.m. Rzeka płynie w naturalnym korycie prawie na całym odcinku, z
namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie
torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól
uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują
się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. W granicach obszaru Wisła przepływa przez kilka
dużych miast, jak: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew. Wody śródlądowe (stojące i płynące)
zajmują 31% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 21%, a siedliska leśne 8%. Obszar jest
wykorzystywany rolniczo - 38% powierzchni. Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej.
Mimo, że awifauna obszaru nie jest całkowicie poznana wiadomo, że gniazduje tu ok.180
gatunków ptaków. Teren stanowi bardzo ważną ostoję dla ptaków migrujących i zimujących (m.in.
zimowisko bielika). W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne występują w obrębie obszaru w
bardzo dużych koncentracjach - do 50 000 osobników. Występują tu co najmniej 44 gatunki
ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje
gatunków takich jak: bielik, gęś, nurogęś, ohar, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, zimorodek,
ostrygojad, bielaczek. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje także derkacz, mewa
czarnogłowa, sieweczka rzeczna. Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, bogata flora roślin
naczyniowych (ok.1350 gatunków) z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi,
silnie zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym zachowane różne typy łęgów, a także cenne
murawy kserotermiczne wskazuje na bardzo wysoką wartość przyrodniczą tego obszaru.
Dodatkowo na analizowanym terenie dotychczas ustanowiono 1 pomnik przyrody - dąb
szypułkowy o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 620 cm w miejscowości
Podole.
Gmina Raciążek znajduje się w zasięgu strefy uzdrowiskowej „B”, która przebiega najbliżej
terenu Gminy Raciążek, tj. po granicy administracyjnej miasta Ciechocinek i Gminy Raciążek.
Kolejny rodzaj ochrony, stanowi Europejska Sieć Ekologiczna ECONET - spójny
przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentowanych i najlepiej zachowanych pod względem
różnorodności biologicznej obszarów Europy.
Do koncepcji krajowej sieci ECONET – POLSKA został włączony obszar Gminy Raciążek.
Położona jest bowiem w obrębie korytarza ekologicznego „Toruński Dolnej Wisły” o znaczeniu
międzynarodowym – symbol 15m (częściowo objęty ochroną prawną jako Obszar Chronionego
Krajobrazu „Nizina Ciechocińska”).
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4.2. Aktualny stan i zagrożenia środowiska na terenie gminy
4.2.1. Stan powierzchni ziemi oraz gleb
Na terenie Gminy Raciążek do działalności przeobrażających teren, należy przede
wszystkim intensywne użytkowanie rolnicze.
Użytkowanie rolnicze niesie jednak mniejsze zagrożenie, niż eksploatacja surowców kopalnych.
Łatwiejsza do realizacji jest również rekultywacja terenów rolniczych, gdzie najczęściej stosowaną
metodą jest zalesianie słabych gruntów.
Do działalności wpływających na przeobrażenie powierzchni ziemi wpływa niewątpliwie
eksploatacja surowców. Eksploatacja złóż powoduje znaczne zmiany w przypowierzchniowej
warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych obszarów wyłączonych
z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane). Intensywna eksploatacja złóż, np. piasków
i żwirów, powoduje zmiany w ukształtowaniu terenu w postaci pozostawionych dołów
wyrobiskowych i hałd w miejscach wydobywania. Każdy przedsiębiorca wydobywający ze złoża
kopalinę, po jej wydobyciu zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji tego terenu,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustawą o ochronie
gruntów leśnych i rolnych. Prowadzone prace rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji
w niewielkim stopniu łagodzą przeobrażenia spowodowane wydobywaniem kopalin.
Ze względu na budowę geologiczną i ukształtowanie terenu gminy, występują znaczne
tereny osuwiskowe i erozyjne oraz towarzyszące im procesy spełzywania i obrywania gruntu.
Szczególnie narażone na działalność erozji wodnej są odsłonięte tereny krawędzi wysoczyzny.
Występowanie tych procesów w znaczny sposób przyczynia się do zmian w rzeźbie terenu.
Prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego w krawędzi wysoczyzny kujawskiej,
przyczynia się do znacznych zmian w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między
innymi w postaci wystąpienia obrywów i osuwisk. Prace rekultywacyjne po zakończonej
eksploatacji powinny być poprzedzone sporządzeniem projektu rekultywacji, w którym określony
zostanie termin zakończenia prac oraz sposób ich realizacji.
Wyniki prowadzonych badań gleb na terenie Gminy Raciążek wskazują, iż gleby te nie są
nadmiernie zakwaszone. W związku z występującym acz niewielkim zakwaszeniem, część gleb
wymaga wapnowania. Wyniki prowadzonych badań gleb w 2013 roku wskazują na fakt, iż gleby
bardzo kwaśne zajmują 2 % powierzchni analizowanego terenu. Kwasowość to ważny wskaźnik
degradacji gleb uprawnych. Nadmierna kwasowość najczęściej powodowana jest przez naturalne
czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze
powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Na
zakwaszenie gleb wpływają również związki siarki i azotu z atmosfery oraz fizjologiczne kwaśne
nawozy sztuczne. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy ostatnie badania odczynu
gleb na terenie Gminy Raciążek prowadziła w 2013 roku. Zgodnie z danymi Okręgowej Stacji
Chemiczno Rolniczej w Bydgoszczy, około 58 % użytków rolnych analizowanego obszaru
charakteryzowało się odczynem lekko kwaśnym i kwaśnym. Największą kwasowością
charakteryzują się tereny miejscowości Dąbrówka, gdzie około 76 % użytków rolnych posiada
odczyn lekko kwaśny i kwaśny. W związku z tym w przypadku 13 % powierzchni użytków rolnych
analizowanego obszaru zastosowanie procesów wapnowania jest konieczne oraz potrzebne.
Najniższą kwasowością użytków rolnych charakteryzują się następujące miejscowości:
Niestuszewo oraz Podole. Natomiast proces wapnowania jest zbędny w przypadku 47 %
powierzchni przebadanych użytków rolnych.
Dodatkowo Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy w roku 2013 prowadziła
także badania zasobności gleb gminy w makroelementy. Na podstawie przeprowadzonych badań
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można wywnioskować, iż użytki rolne Gminy Raciążek charakteryzują się bardzo wysoką
zawartością fosforu. Zgodnie z powyższą tabelą około 43 % użytków rolnych gminy charakteryzuje
taka zawartość fosforu. Inaczej kształtuje się zasobność gleb w potas. Około 51 % gleb
charakteryzuje się niską zawartością potasu. Odmiennie kształtuje się zasobność gleb w magnez.
Około 73 % gleb charakteryzuje niska i średnia zawartość w magnez, natomiast bardzo niska
zawartość dotyczy 5 % powierzchni użytków rolnych gminy.
4.2.2. Stan wód podziemnych i powierzchniowych
4.2.2.1. Stan wód podziemnych
Do głównych czynników wpływających na pogorszenie stanu wód podziemnych należy
eutrofizacja powierzchniowych warstw litosfery, związana z nadmiernym nawożeniem
i intensyfikacją gospodarki rolnej. Spływające związki azotu (amonowego, azotynowego)
przenikają zwłaszcza do płycej położonych zasobów wód podziemnych powodując ich degradację.
Ponadto na typowe antropogeniczne zanieczyszczenia nakładają się zanieczyszczenia typowo
naturalne np. podwyższone stężenia chlorków.
Stan czystości wód podziemnych na terenie Gminy Raciążek jest słabo rozpoznany.
Zarówno w ramach monitoringu krajowego jak i regionalnego nie zlokalizowano żadnego punktu
pomiarowo - kontrolnego jakości wód podziemnych. Badania jakości wód podziemnych
prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat
Sanitarny w Bydgoszczy.
Punkt monitoringu wód podziemnych w sieci krajowej położony najbliżej Gminy Raciążek
znajduje się na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w sąsiedniej Gminie Koneck w m. Straszewo.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ostatnich latach nie prowadził
badań wód podziemnych w tym punkcie monitoringu. Badania jakości wód podziemnych
w punkcie Straszewo prowadzone były w roku 1999 i 2001. Zarówno w jednym jak i w drugim
roku zostały one zakwalifikowane do II klasy czystości czyli do wód średniej jakości
antropogenicznie zanieczyszczonych.
4.2.2.2. Stan wód powierzchniowych
Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania
naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz
zanieczyszczenia antropogeniczne. Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód
powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe.
Badania monitoringowe wód powierzchniowych prowadzone są w oparciu o wieloletnie
programy monitoringu środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres
i częstotliwość badań oraz kryteria klasyfikacji stanu jednolitych części wód określają
rozporządzenia wykonawcze ustawy Prawo wodne.
Ocenę jakości wód powierzchniowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
Nr 257, poz. 1545) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym
rozporządzeniem oceniana jest jakość jednolitych części wód, a podstawą oceny są dane ze
wszytkich punktów pomiarowo – kontrolnych leżących w obrębie JCW (wartość średnia roczna).
Rozporządzenie wymaga dokonania oceny stanu/potencjału ekologicznego, elementów
fizykochemicznych, stanu chemicznego i stanu jakości wód.
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Stan czystości rzek występujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kontroluje
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Ostatnie badania rzeki Wisły pod względem jakości wód zostały wykonane w latach 2004-2006,
w 702 km biegu rzeki, na stanowisku w Nieszawie.
Rzeka Wisła została zakwalifikowana w latach 2004 i 2006 do IV klasy czystości wód, a w 2005 do
III klasy czystości wód. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód,
zakwalifikowanie wód powierzchniowych do klasy:
• III – oznacza wody o zadowalającej jakości, które spełniają wymagania określone dla
wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla
kategorii A2. Wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany
wpływ oddziaływań antropogenicznych.
• IV – wody o niezadowalającej jakości, które spełniają wymagania określone dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3.
Wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań
antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych.
Raciążek znajduje się na obszarze jednolitej części wód o kodzie PLRW2000212939
i nazwie Wisła od dopływu z Sierzchowa do Wdy. Jest to obszar zlewni Wisły od niewielkiego
dopływu z miejscowości Sierzchowo do ujścia rzeki Wdy. Rzeka na tym odcinku badana była
ostatnio w 2010 roku w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym poniżej Torunia,
w miejscowości Górsk. Wody charakteryzowały się dobrym potencjałem ekologicznym, ze względu
na wszystkie przebadane wskaźniki fizykochemiczne, które nie przekraczały norm dla II klasy.
4.2.3. Stan powietrza atmosferycznego
Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego to zjawisko przedostawania
się do powietrza substancji i pyłów z powierzchni ziemi, które w wyniku ruchu mas powietrza
mogą być przenoszone na duże odległości. Rozróżnia się emisję naturalną oraz emisję
antropogeniczną. Ze względu na źródło emisji wyróżnia się emisje ze źródeł punktowych (sektor
energetyczno-przemysłowy), powierzchniowych (sektor komunalno-bytowy) oraz liniowych
(transport samochodowy). Na terenie Gminy Raciążek głównymi rodzajami zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego są: zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe) oraz zanieczyszczenia
pochodzące ze źródeł niskiej emisji. Głównymi ciągami komunikacyjnymi w gminie, które mają
największy wpływ na wzrost emisji substancji charakterystycznych dla ruchu transportowego jest
droga krajowa nr 7, autostrada A1, a w dalszej kolejności drogi powiatowe i gminne.
Działania dążące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródel liniowych mogą
dotyczyć:
• budowy obwodnic,
• usprawnienia transportu zbiorowego, dzięki czemu zwiększyłby się udział
w całkowitych przewozach pasażerskich, a w konsekwencji nastąpiłoby zmniejszenie
natężenia ruchu samochodowego,
• tworzenie szczególnie w centrum miasta tzw. stref „bez samochodów”,
• dążenie do poprawy stanu technicznego pojazdów,
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•
•
•

budowa nowych ścieżek rowerowych oraz poprawa standardów technicznych ścieżek
już istniejących,
wprowadzenie ograniczeń czasowych dotyczących przejazdu ciężarówk dla wybranych
dróg,
dążenie do rozbudowanej i sprawnej komunikacji miejskiej.

Ocena jakości powietrza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego została
dokonana w odniesieniu do stref, w tym aglomeracji, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych
ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Jakość powietrza
na terenie województwa podlegała ocenie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2013 poz. 1232) oraz z innymi rozporządzeniami, tj.:
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 914).
W ocenie rocznej uwzględniono podział kraju na strefy, określony w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Według tego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie
mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały obszar
województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko-pomorskim
wydzielono 4 strefy: aglomerację bydgoską, miasto Toruń i Włocławek oraz strefę kujawskopomorską. Stąd na terenie Gminy Raciążek obowiązuje ocena wykonana dla całej strefy kujawskopomorskiej, często wykonana na podstawie pomiarów na stacjach znacznie odległych od danego
terenu.
Dla większości zanieczyszczeń, zgodnie z oceną jakości powietrza w latach 2011 - 2012, strefa
kujawsko-pomorska została zaklasyfikowana do klasy A, tj. stężenia związków nie przekraczają
poziomów dopuszczalnych oraz docelowych.
O zaliczeniu strefy kujawsko-pomorskiej, w tym Gminy Raciążek, ze względu na ochronę zdrowia
ludzi, do niekorzystnej klasy C w 2011 i 2012 roku zadecydowały:
• ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (Nakło nad Notecią
– ul. P. Skargi, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Grudziądz – ul. Piłsudskiego),
• stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza,
Nakło nad Notecią – ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP),
• ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa kujawskopomorskiego: Krzyżówka – kod WpWKP004 w województwie wielkopolskim) – średnia
z 3 lat częstość przekraczania 120 µg/m3 przez stężenia 8-godzinne wyniosła 32 dni
(33 dni w roku 2010, 37 dni w roku 2011 i 25 dni w roku 2012).
Klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin okazała się bardzo korzystna dla strefy
kujawsko-pomorskiej (jedynej w województwie podlegającej tej klasyfikacji) ze względu na SO2 i
NOx, ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast w przypadku ozonu strefa ta otrzymała klasę C na
podstawie wyników pomiarów ze stacji spoza województwa kujawsko-pomorskiego – Krzyżówka
w województwie wielkopolskim (wskaźnik AOT40 określony dla 5 lat wyniósł 18652,02 µg/m3,
czyli przewyższał poziom docelowy 18000 µg/m3*h o 3,6%).
Ocena roczna za 2013 rok jest w trakcie wykonywania. Termin realizacji upływa 30 kwietnia 2014
roku.
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4.2.4. Stan przyrody i różnorodności biologicznej
Zgodnie z danymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na terenie
Gminy Raciążek znajduje się wiele form ochrony przyrody i krajobrazu. Szata roślinna występująca
na terenie gminy spełnia następujące funkcje:
• sanitarno-higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza w tlen
i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla,
• ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak również
stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego,
• retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów
atmosferycznych i wód podziemnych),
• dekoracyjną – wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa),
uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno - dekoracyjne korzystnie oddziałują
na psychikę człowieka,
• produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców – drewno, grzyby.
Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, na których mogą wstępować gatunki
chronione, czy też uprawy rolne poddawane są następującym zagrożeniom i degradacji:
• wypalanie traw i osuszanie terenów,
• zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych,
• zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym,
• zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji,
• zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w następstwie eutrofizacja
cieków wodnych,
• niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne piasków i żwirów,
• zanieczyszczenia punktowe z dzikich składowisk odpadów, które powodują zmianę
siedlisk a w następstwie przekształcenie roślinności,
• niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp.
4.2.5. Stan klimatu akustycznego
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232)
definiuje hałas jako: dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Podstawowym
wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru.
W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj.:
• hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary
ze względu na rozległość źródeł,
• hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie,
• hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są: natężenie
ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów,
rodzaj nawierzchni dróg oraz organizacja ruchu drogowego. Na obszarze Gminy Raciążek
największe i główne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje wzdłuż największych szlaków
drogowych, jakimi są droga krajowa nr 1 oraz autostrada A1.
System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie
z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.
Punktem wyjściowym powinien być monitoring hałasu, który prowadzi się w ramach
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Państwowego Monitoringu Środowiska. Dotyczy to przede wszystkim ruchliwych tras
komunikacyjnych – droga nr 1, autostrada A1.
Pomocne w ocenie oddziaływania akustycznego będą mapy akustyczne. Zgodnie z art. 179
ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządzający drogą przedkłada niezwłocznie po
wykonaniu: fragment mapy akustycznej obejmującej dany powiat – właściwemu Marszałkowi
i Staroście oraz fragment mapy akustycznej obejmującej określone województwo – właściwemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tereny wymagające ochrony
akustycznej należy sytuować w odpowiedniej odległości gwarantującej zachowanie na tych
terenach dopuszczalnych poziomów hałasu (poza zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania
drogi) lub w odległości mniejszej przy zastosowaniu skutecznych środków ograniczających emisję
hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie prowadził pomiaru emisji
hałasu na terenie Gminy Raciążek.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła w 2010 roku na sieci dróg
krajowych w województwie kujawsko-pomorskim Generalny Pomiar Ruchu. Średnie natężenie
ruchu na drodze krajowej Nr 1 w województwie kujawsko-pomorskim przedstawione zostało
w tabeli 3.
Tabela 3. Natężenie ruchu na drodze krajowej Nr 1
Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych

Nazwa

Motocykle

Sam. osob. mikrobusy

Lekkie sam. ciężarowe
(dostawcze)

bez przycz.

z przycz.

Autobusy

Ciągniki rolnicze

Rowery

Sam.
ciężarowe

Długość (km)

Pojazdy silnikowe ogółem

Opis odcinka

kraj.

Numer punktu pomiar.

Numer
drogi

71116

1

10,3

NOWE MARZY-MORSK

19286

74

12874

1560

868

3778

122

10

19

71105

1

8,9

PRZECHOWO-CHEŁMNO

11986

49

7521

1026

489

2816

80

5

6

71106

1

4,2

CHEŁMNO-STOLNO

16110

70

10974

1285

634

2924

204

19

38

71201

1

16,7

STOLNO-KOŃCZEWICE

14530

52

9430

1314

623

2921

160

30

16

71202

1

5,0

KOŃCZEWICE-GRZYWNA

14081

59

9041

1023

847

2980

122

9

6

71203

1

7,0

GRZYWNA-ŁYSOMICE

17948

65

11811

1631

1028

3116

282

15

20

71204

1

3,2

ŁYSOMICE-TORUŃ

17574

76

14595

1203

407

1005

282

6

63

71301

1

0,4

TORUŃ-CZERNIEWICE

10458

45

8199

938

411

697

160

8

14

71302

1

12,0

CZERNIEWICE-NOWY
CIECHOCINEK

15983

30

10183

1589

916

3139

117

9

17

71303

1

23,2

NOWY CIECHOCINEKWŁOCŁAWEK

13180

29

7631

1230

1008

3159

119

4

6

71304

1

8,8

WŁOCŁAWEKKOWAL/OBWODNICA/

14749

32

9147

1407

976

3037

145

5

18

71312

1c

4,2

KOWAL/OBWODNICA/

13599

31

7185

1585

1367

3351

75

5

9
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71305

1

9,9

KOWAL/OBWODNICA/LUBIEŃ KUJ.

11436

32

6453

1145

870

2836

92

8

42

71306

1

9,5

LUBIEŃ KUJ.-DĄBROWICE

10908

31

6365

1033

569

2802

96

12

47

201828 675 131409 17969 11013 38561 2056 145

321

Razem

123,4 km

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy

Największy udział w transporcie przypada na samochody osobowe oraz mikrobusy – ich liczba na
drodze krajowej Nr 1 wynosi 131409. Dużym natężeniem charakteryzują się również samochody
ciężarowe. Ich łączna ilość wynosi 67543.
W związku z komunikacyjnym drogowym oddziaływaniem akustycznym, na terenie gminy
należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie ponadnormatywnego poziomu dźwięku.
Dlatego też trzeba przeprowadzić analizę układu komunikacyjnego, zadbać o stan techniczny
nawierzchni, zastosować osłony dźwiękochłonne i dźwiękoszczelne w stosunku do zabudowy
mieszkaniowej polegające na ochronie za pomocą zabezpieczeń urbanistycznych. W stosunku do
projektowanej zabudowy należy zadbać o zachowanie odpowiednich odległości od ciągów
komunikacyjnych.
Innym źródłem hałasu mogącym wystąpić na terenie gminy są zakłady przemysłowe i odbywające
się w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie
dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności
obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji
urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów
przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela (lub innego
podmiotu posiadającego do niego tytuł prawny). Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego
długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże
natężenia. Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane
do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu
do środowiska, co zapewniają obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują w większości
niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości
zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.
W celu ograniczenia emisji hałasu wykonywany jest szereg działań, tj.:
• wymiana hałaśliwych urządzeń,
• zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w pomieszczeniach
produkcyjnych, m. in. poprzez wymianę okien i drzwi, zastosowanie kotar dźwiękochłonnych,
• zastosowanie ekranów akustycznych i obudów dźwiękochłonnych,
• montaż wywietrzników z tłumikami hałasu,
• wygłuszanie wnętrz hałaśliwych komór wentylatorów,
• nasadzenie zieleni dźwiękoizolacyjnej,
• wymiana nawierzchni dróg komunikacji wewnętrznej,
• przeniesienie części produkcji do nowo budowanego obiektu, który spełnia wymagania
w zakresie ochrony przed hałasem.
4.2.6. Stan środowiska pod względem poziomu pól elektromagnetycznych
Pola elektromagnetyczne występują w otaczającym nas środowisku, w postaci pola
wytwarzanego w sposób naturalny lub sztuczny o różnych częstotliwościach. Zgodnie z ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232) zostały wdrożone
nowe regulacje dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Ustawa definiuje
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pola jako, pola elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0 Hz
do 300 GHz (zakres promieniowania niejonizującego). Głównym celem ochrony przed PEM jest
zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska, poprzez utrzymywanie poziomów pól
elektromagnetycznych poniżej dopuszczanych, lub co najmniej na tych poziomach. Źródłami pól
elektromagnetycznych wytwarzanych w sposób sztuczny, na terenie województwa
zachodniopomorskiego są:
• stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej),
• stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,
• stacje bazowe telefonii komórkowej.
Najbardziej rozpowszechnione źródła promieniowania to m. in.
- nadajniki baz telefonii komórkowej, które pracują w paśmie 900 MHz, 1800 MHz i w wyższych
częstotliwościach,
- nadajniki stacji radiowych, emitujące w sposób ciągły w paśmie częstotliwości od 88 MHz
do 107 MHz,
- nadajniki radiostacji telewizyjnych emitujących w paśmie częstotliwości od 181 MHz
do 694 MHz.
Delegatura Inspekcji Ochrony Środowiska we Włocławku nie posiada informacji na temat istnienia
na terenie Gminy Raciążek źródeł promieniowania niejonizującego.
Pomiary monitoringowe pola elektromagnetycznego prowadzone są w cyklu trzyletnim,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz. U. Nr 221, poz. 1645 Przeprowadzone pomiary wartości pola elektromagnetycznego
w roku 2011 w Gminie Raciążek na ul. Zamkowej 5 wykazały poziom <0,3 V/m. Zmierzona
wartość <0,3 V/m jest znacznie poniżej wartości dopuszczalnej (7 V/m), określonej
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

4.3. Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku braku opracowanego dokumentu
Opracowany projekt dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na
lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” prezentuje szczegółowe kierunki działań w celu
ogólnej poprawy środowiska przyrodniczego. Założone cele i działania uwzględniają obowiązujące
przepisy prawa, a ich realizacja w pozytywny sposób wpłynie na poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego, tj. wody powierzchniowe i podziemne, rzeźbę terenu, powietrze
atmosferyczne, hałas itd. W wyniku ciągłego rozwoju gospodarczego oraz zwiększającego się
zapotrzebowania na surowce brak realizacji priorytetów i celów operacyjnych zapisanych
w programie przyczyni się do pogorszenia stanu poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego.
Brak opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek będzie
równoważny z brakiem realizacji celów i działań wskazanych w projekcie. Będzie to powodowało,
iż stan środowiska przyrodniczego będzie ulegał pogorszeniu.
W wyniku przeprowadzenia analizy prognozuje się, iż głównymi działaniami, które będą
wywierały negatywne oddziaływanie na środowisko będą:
• niedostatecznie rozbudowana infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, zwłaszcza
w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno
zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych,
ABRYS Technika Sp. z o. o.
ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554
e-mail:projekty@abrys-technika.pl

41

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY RACIĄŻEK NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2021

•
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niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także
środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), niewłaściwe składowanie
obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,
zanieczyszczenia punktowe z dzikich składowisk odpadów, które powodują zmianę siedlisk
a w następstwie przekształcenie roślinności,
niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp.,
pożary lasów,
wypalanie traw,
rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska,
rosnącą liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo,
przebieg przez ekosystemy leśne ciągów komunikacyjnych, stanowiących bariery
dla przemieszczania się zwierzyny.

4.4. Potencjalny wpływ na środowisko w wyniku realizacji ustaleń zawartych
w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
Podstawowym celem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest charakterystyka
wszystkich problemów związanych z ochroną środowiska oraz prawidłowym kształtowaniem
środowiska przyrodniczego. Program wskazuje tzw. „punkty zapalne” w środowisku, wywołane
niezrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz przedstawia konkretne propozycje działań
zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń.
Wdrożenie zaproponowanych w aktualizacji działań wpłynie w sposób pozytywny
zarówno na środowisko przyrodnicze oraz mieszkańców gminy. Prognozowane zmiany stanu
środowiska wynikające z realizacji ustaleń projektu aktualizacji programu będą następujące:
• poprawa stanu powietrza atmosferycznego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza poprzez eliminację wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii
w kotłowniach lokalnych oraz gospodarstwach domowych, eliminacja emisji poprzez
modernizację ciągów komunikacyjnych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii, rozwój ścieżek rowerowych,
• poprawa jakości środowiska gruntowo – wodnego – modernizacja i rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i deszczowej, wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie
wód opadowych w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych,
• zapobieganie degradacji powierzchni ziemi - kształtowanie struktury upraw
przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz podejmowanie działań
zmniejszających poziom zakwaszenia gleb, wspieranie przedsięwzięć mających
na celu tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych oraz wspieranie rolnictwa
integrowanego,
• minimalizacja możliwości wystąpienia ponadnormatywnego hałasu w środowisku –
poprzez integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem –
przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego,
• ochrona mieszkańców przed negatywnym oddziaływanie pól elektromagnetycznych
- przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania
na środowisko dla urządzeń nadawczych.
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V. OCENA I ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO
5.1. Potencjalne znaczące oddziaływania realizowanego dokumentu
Opracowany Program Ochrony Środowiska prezentuje aktualny stan komponentów
środowiska przyrodniczego. Wskazane w opracowaniu działania zmierzają do: racjonalnego
użytkowania zasobów naturalnych (zmniejszenia zużycia energii, surowców i materiałów, wzrostu
udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrony zasobów kopalin), ochrony powietrza,
ochrony przed hałasem (zapewnienia wysokiej jakości powietrza, redukcji emisji gazów i pyłów,
zminimalizowania możliwości wystąpienia ponadnormatywnego hałasu), ochrony przed polami
elektromagnetycznymi, ochrony wód (zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód,
racjonalizacji zużycia wody, właściwej gospodarki wodno-ściekowej), ochrony gleb, ochrony
zasobów przyrodniczych (zachowania zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich
różnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych) oraz prowadzenie skutecznej akcji edukacyjnoinformacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań.
Realizacja projektu pozwoliła wykazać szczegółowe zadania, które mogą oddziaływać na
środowisko przyrodnicze analizowanego terenu. Do takich oddziaływań można zaliczyć głównie
działania inwestycyjne, które będą realizowane na terenie gminy: rozbudowa sieci kanalizacyjnej i
deszczowej, budowa nowych i modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych. Pozornie może
się wydawać, że zrezygnowanie z tych działań korzystnie wpłynęłoby na środowisko. Jednak
większość tych przedsięwzięć wpływa na warunki życia ludzi, to też istotne jest zachowanie
odpowiednich proporcji oraz zastosowanie rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku.
Pozostałe działania, mają pozytywny wpływ na stan środowiska oraz kształtowanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
Poniżej przedstawiono wpływ założeń aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Raciążek na poszczególne komponenty środowiska. Ponadto przewidywaną ocenę
znaczących oddziaływań, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na poszczególne komponenty środowiska w gminie przedstawiono w tabeli 3.
Wpływ na klimat oraz jakość powietrza atmosferycznego
Realizacja działań zapisanych w projekcie pozwoli wyeliminować negatywne oddziaływanie
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym wpłynie pozytywnie na warunki
klimatyczne. Pozytywny wpływ na jakość powietrza będzie miała realizacja działań związanych
ze zmianą systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w tym
wymiana ogrzewania węglowego na gazowe, olejowe. Opracowany projekt zakłada także
zmniejszenie emisji ze źródeł punktowych obiektu energetycznego spalania paliw poprzez
kontrolę instalacji oraz wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw.
Dość znaczący pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza oraz warunków klimatycznych
prognozuje się w wyniku realizacji działań związanych z rozwojem energetyki odnawialnej.
Planowane do realizacji zadania to przede wszystkim promocja wspierania rozwoju odnawialnych
źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszające
materiałochłonność gospodarki oraz wdrażanie projektów z zastosowaniem odnawialnych
i alternatywnych źródeł energii, tj. wykorzystanie biogazu, biomasy, energii słonecznej, energii
wiatru, pomp ciepła, energii spadku wód, wód geotermalnych.
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W opracowanym programie zakłada się rozwój wykorzystania energii odnawialnej. Rozpatrując
szerszy horyzont czasowy realizacja działań związanych z wykorzystaniem energetyki odnawialnej
winna być związana z szeroką i szczegółową analizą wpływu oddziaływania tych obiektów na florę
i faunę.
Dodatkowo jednym z planowanych działań jest termomodernizacja budynków – przede wszystkim
budynków użyteczności publicznej, tj. placówek oświatowych, świetlic wiejskich itd. Podczas
planowania procesów termomodernizacyjnych należy brać pod uwagę ich położenie oraz fakt,
że przeprowadzanie prac może bezpośrednio oddziaływać na potencjalne siedliska zwierząt,
w tym jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus). Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy o
ochronie przyrody, w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. Przed podejmowaniem jakichkolwiek
prac inwestycyjnych należy przeprowadzić inwentaryzację budynków przewidzianych do
termomodernizacji pod względem występowania w ich pobliżu gatunków dziko występujących
zwierząt. W razie stwierdzenia występowania takich gatunków należy dostosować termin oraz
sposób wykonania prac do okresów rozrodczych.
Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza mogą być działania związane z termicznym
przekształcaniem odpadów. Aktualnie na terenie gminy nie wszyscy mieszkańcy objęci
są zorganizowaną zbiórką odpadów, co może wpływać w sposób negatywny na jakość powietrza
atmosferycznego. Negatywny wpływ może wywierać samodzielne zagospodarowanie odpadów
przez mieszkańców poprzez ich spalanie w paleniskach domowych. W wyniku takowego spalania
odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne zanieczyszczenia takie jak tlenki azotu,
dwutlenki siarki, chlorowodór, fluorowodór itd. W projekcie aktualizacji programu zakłada się
objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania, co w znaczący sposób
wpłynie na poprawę powietrza atmosferycznego, ponieważ wyeliminuje samodzielne
zagospodarowanie odpadów przez mieszkańców. Kolejnym elementem, który może wywierać
pozytywny wpływ na polepszenie stanu powietrza atmosferycznego jest realizacja działań
związanych z ograniczeniem ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko.
Będzie to realizowane przede wszystkim poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
biodegradowalnych na terenie gminy oraz wprowadzenia określonych technologii do
zagospodarowywania tego typu odpadów. W wyniku tych działań w znaczący sposób zmieni się
skład odpadów składowanych na składowisku, przyczyni się to do ograniczenia powstawania i
emisji gazów składowiskowych.
Również negatywne krótkookresowe oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego może
wystąpić podczas wszystkich prac budowlanych. Realizacja takich zadań jak budowa dróg, czy
budowa nowych odcinków sieci będzie ingerowała w środowisko przyrodnicze, spowoduje
degradację pokrywy glebowej oraz spowoduje krótkookresowe pylenie podczas realizacji
inwestycji. W długoterminowej perspektywie wpłynie to jednak w sposób pozytywny na jakość
powietrza atmosferycznego.
Wpływ na środowisko gruntowo-wodne, powierzchnię ziemi i krajobraz
Prawidłowa realizacja działań zapisanych w projekcie pozwoli wyeliminować wystąpienie
potencjalnych zagrożeń środowiska gruntowo-wodnego gminy. Sukcesywna budowa sieci
kanalizacyjnej wpłynie w pozytywny sposób na poprawę środowiska gruntowo – wodnego.
Realizacja działań zapisanych w Programie wyeliminuje możliwość przedostawania się
zanieczyszczeń do środowiska.
Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów będzie sprzyjało zmniejszeniu
ilości odpadów składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tj. tereny leśne,
przydrożne rowy. Realizacja tego zadania przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń
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nieorganicznych, tj. chlorki, siarczany, węglany itd. oraz zanieczyszczeń organicznych oznaczanych
jako BZT5 czy ChZT, wprowadzanych wraz z wodami opadowymi do środowiska gruntowowodnego.
Jedno z działań zapisanych w projekcie obejmuje zwiększenie lesistości. Zwiększenie ilości drzew
na terenie gminy nie wiąże się tylko ze wzrostem jej atrakcyjności. Za sprawą procesu fotosyntezy
lasy odnawiają zapasy tlenu w atmosferze i jednocześnie obniżają zawartość dwutlenku węgla
w powietrzu, a tym samym łagodzą efekt cieplarniany. Dodatkowo większa ilość lasów to przede
wszystkim mniej wyjałowionych gleb, lepsza regulacja obiegu wody w przyrodzie, ochrona gleb
przed erozją, a także przeciwdziałanie powodziom.
Negatywne oddziaływanie związane będzie przede wszystkim z budową poszczególnych obiektów
i instalacji, co wiąże się z rozległymi wykopami pod sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przy realizacji działań inwestycyjnych może dochodzić do zaburzenia stosunków wodnych na
etapie budowy. Długoterminowo prognozuje się występowanie oddziaływania nieskumulowanego
związanego z budową ciągów komunikacyjnych, możliwe jest przedostawanie zanieczyszczeń ze
spływających ciągów komunikacyjnych bezpośrednio do środowiska gruntowo – wodnego.
Ograniczenie wystąpienia negatywnych oddziaływań możliwe jest poprzez odpowiedni dobór
lokalizacji planowanej inwestycji. Podczas realizacji danej inwestycji należy brać pod uwagę
lokalne uwarunkowania, które w jak najmniejszy sposób będą wpływały na degradację
środowiska. Przeciwdziałanie wystąpieniu negatywnych oddziaływań winno odbywać się na etapie
planowania danej inwestycji. Opracowanie właściwego projektu, który uwzględniałby potrzeby
ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju, zarówno na etapie budowy jak i w
fazie eksploatacji inwestycji pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływania.
Wpływ na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, przyrodę, obszary o szczególnych
właściwościach naturalnych oraz zasoby naturalne
Zgodnie z założeniami aktualizacji Programu Ochrony Środowiska realizacja niektórych zadań
założonych w dokumencie może wywierać krótkookresowy negatywny wpływ na różnorodność
biologiczną. Planowane inwestycje mogą wywierać negatywne oddziaływanie na organizmy żywe.
Związane jest to przede wszystkim z realizacją działań inwestycyjnych.
Podczas realizacji inwestycji mogą nastąpić negatywne oddziaływania związane z oddziaływaniem
hałasu oraz usunięciem części roślinności. Wzrost hałasu lokalnie związany będzie z robotami
ziemnymi oraz budowlanymi. Są to działania krótko i długoterminowe w małym stopniu
negatywne.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk
i ostoi. Przed podejmowaniem jakichkolwiek prac inwestycyjnych należy przeprowadzić analizę
możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na obszary o szczególnych walorach
naturalnych występujących na terenie gminy. Przeciwdziałanie wystąpieniu negatywnych
oddziaływań winno odbywać się na etapie planowania danej inwestycji.
Wpływ na zdrowie i życie ludzi
Realizacja działań zapisanych w projekcie aktualizacji Programu będzie wywierała pozytywny
wpływ na zdrowie ludzi. Cele i działania zawarte w projekcie mają na celu uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej. Sukcesywna budowa sieci kanalizacyjnej wpłynie w pozytywny
sposób na poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja działań zapisanych
w Programie wyeliminuje możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska. Ponadto
działania zapisane w programie dotyczą racjonalnego gospodarowania wodami. Wykonanie
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działań przyczyni się do optymalizacji zużycia wody poprzez wprowadzanie zamkniętych obiegów
wody w przemyśle i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników.
Przewiduje się krótkoterminowe negatywne oddziaływanie hałasu na mieszkańców gminy podczas
realizacji zadań związanych z rozbudową infrastruktury. Emisja hałasu związana będzie głównie
z realizacją działań inwestycyjnych. Podczas realizacji tych działań hałas będzie oddziaływał na
najbliższą zabudowę. Ponadto wykonanie wszystkich zaplanowanych działań związanych
z rozbudową ciągów komunikacyjnych może przyczynić się do zwiększenia ruchu pojazdów, co
w konsekwencji spowoduje zwiększenie emisji hałasu komunikacyjnego. W ramach planowanych
działań uwzględniono zadania związane z ograniczeniem uciążliwości akustycznej dla
mieszkańców, np. ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach występowania szczególnych
uciążliwości akustycznych dla mieszkańców (szczególnie w okolicach takich budynków jak:
szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, domy opieki społecznej itp.) poprzez: budowę ekranów
akustycznych, tworzenie pasów zieleni przy głównych trasach komunikacyjnych, zwiększenie
izolacyjności akustycznej budynków. Działania związane z ochroną środowiska akustycznego będą
realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Na terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
terenach mieszkaniowo – usługowych obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Tereny wymagające ochrony akustycznej należy wyznaczać w odpowiedniej odległości od
obiektów stanowiących źródło hałasu gwarantującego zachowanie na tych terenach
dopuszczalnych poziomów hałasu (poza zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania szlaków
komunikacyjnych lub innych obiektów) lub w odległości mniejszej przy zastosowaniu skutecznych
środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających emisję hałasu na
terenach chronionych akustycznie co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska prezentuje także aktualne dane dot. środowiska
akustycznego wokół głównego ciągu komunikacyjnego, którym jest droga krajowa nr 1. Realizacja
działań ma pozwolić na zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska akustycznego wokół
głównych szlaków komunikacyjnych, m.in. poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany (zgodnie z art. 112 Prawo ochrony środowiska).
Wpływ na dobra materialne i zabytki
Zgodnie z przeprowadzoną analizą prognozuje się, iż realizacja założeń aktualizacji Programu
nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty objęte ochroną konserwatorską
oraz dobra materialne. Prognozuje się natomiast pozytywny wpływ na dobra materialne oraz
zabytki, co związane będzie bezpośrednio z realizacją zadań związanych z zapewnieniem wysokiej
jakości powietrza oraz rozwojem energetyki odnawialnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza przyczyni się do zmniejszenia niszczenia fasad budynków, w tym także objętych
ochroną konserwatorską.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą realizacja proponowanych działań zapisanych
w programie nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż
w większości przypadków wpłynie pozytywnie na jakość poszczególnych komponentów
przyrodniczych. Negatywne krótkookresowe oddziaływania mogą być spowodowane realizacją
działań związanych z wszystkimi pracami budowlanymi. Ponadto realizacja działań
zaproponowanych w projekcie pozwoli na dostosowanie do polskich oraz unijnych przepisów.
Przewidywaną ocenę znaczących oddziaływań, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na poszczególne komponenty środowiska przedstawiono
w tabeli 4.
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Tabela 4. Przewidywana ocena znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

0

0

Realizacja zalesień

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

0

0

Szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat
prawidłowych zasad gospodarki leśnej

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

0

0

Intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania lasów
do rozwoju edukacji ekologicznej - rozwój i
utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych wraz
z opisem przyrody – utrzymanie infrastruktury
służącej celom poznawczo – dydaktycznym i
turystycznym

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
P
D

0

0

Minimalizacja strat wody na przesyle wody
wodociągowej (przewody magistralne i lokalne)

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
B
D

0

0

Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności
produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia
wody na cele przemysłowe i rolnicze w przeliczeniu
na jednostkę produkcji

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
B
D

0

0

Powietrze

+
B
D

Woda

+
B
D

Rośliny

+
P
D

Różnorodność
biologiczna

Prowadzenie działań formalno-prawnych na
potrzeby zalesień (weryfikacja klasyfikacji gruntów),
wyznaczanie granic rolno-leśnych w planach
zagospodarowania przestrzennego gminy i
zalesianie leżących odłogiem oraz słabych
bonitacyjnie użytków rolnych

Główne kierunki działań

Obszary
Natura 2000

Klimat

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

Ludzie i zwierzęta

Element środowiska

PRIORYTET 1: POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ WZROST LESISTOŚCI GMINY

ABRYS Technika Sp. z o. o.
ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554
e-mail:projekty@abrys-technika.pl

47

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY RACIĄŻEK NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2021

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Klimat

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

Powietrze

Woda

Rośliny

Ludzie i zwierzęta

Główne kierunki działań

Różnorodność
biologiczna

Obszary
Natura 2000

Element środowiska

+
P
K

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIORYTET 2: BEZPIECZNE UNIESZKODLIWIANIE I RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GMINNYCH
Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród
mieszkańców i wśród osób odpowiedzialnych za
gospodarkę odpadami

+
P
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

Uświadomienie społeczeństwu zasad
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K

+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K

+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K

+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K

+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K

+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K

+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K
+
B
K

+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K

+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K
+
P
K

Promowanie technologii małoodpadowych

Organizacja systemu zbiórki odpadów balastowych
Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów
opakowaniowych i surowcowych
Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych ulęgających biodegradacji
Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów
niebezpiecznych
Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych
Budowa systemu odzysku odpadów
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Ludzie i zwierzęta

Rośliny

Woda

Powietrze

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Wymiana azbestowych pokryć dachowych

Różnorodność
biologiczna

Główne kierunki działań

Obszary
Natura 2000

Element środowiska

+
P
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
P
K

0

0

PRIORYTET 3: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYH I PODZIEMNYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIEM ŚCIEKAMI RÓŻNEGO POCHODZENIA
Prowadzenie edukacji uświadamiającej
mieszkańców o zagrożeniach wynikających
z nieszczelności zbiorników na ścieki oraz o
zagrożeniach wynikających ze zrzutu ścieków do
rowów melioracyjnych

+
P
K

+
B
K

+
B
K

+
B
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

0

0

Stworzenie zachęt mobilizujących indywidualnych
odbiorców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej

+
P
K

+
B
K

+
B
K

+
B
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

0

0

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D

0

0

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D

0

0

Modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci
wodociągowej wraz z wymianą sieci azbestowocementowej o dł. 3,0 km

Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 10,5 km na
terenie Gminy Raciążek wraz z przyłączami
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Klimat

Zasoby naturalne

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
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Dobra materialne

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

+
B
D
K
C

Zabytki

Powietrze

Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci
kanalizacji deszczowej – z oczyszczaniem ich w
oczyszczalniach ścieków

Woda

Budowa studni głębinowej

Rośliny

Budowa sieci wodociągowej w m. Turzno

Ludzie i zwierzęta

Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w m.
Raciążek

Różnorodność
biologiczna

Główne kierunki działań

Obszary
Natura 2000

Element środowiska

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ludzie i zwierzęta

Rośliny

Woda

Powietrze

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D
K
C

+
B
D

Prowadzenie na bieżąco ewidencji oczyszczalni
przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych i
zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz
częstotliwości opróżniania

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
B
D

Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w
celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków
komunalnych

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

Opracowanie „Koncepcji gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Raciążek”

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

Propagowanie oczyszczalni przyzagrodowych na
terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej
jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź
bardzo trudna do realizacji ze względów
technicznych (ukształtowanie terenu), poprzez
stworzenie katalogu ofert dostępnych technologii i
udostępnienie go zainteresowanym

+
P
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Raciążek
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Dobra materialne

Różnorodność
biologiczna

+
B
D
K
C

Główne kierunki działań

Zabytki

Obszary
Natura 2000

Element środowiska

0

0

+
B
D

0

0

+
B
D

+
B
D

0

0

+
B
D

+
B
D

+
B
D

0

0

+
B
K

+
P
K

+
P
K

0

0
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Rośliny

Woda

Powietrze

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

- wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których dopływ azotu ze
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć;
b) Założenie i prowadzenie katastru wodnego dla
regionów wodnych;
c) Opracowanie:
- analizy stanów zasobów wodnych w regionach
wodnych;
- analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w
regionie wodnym;
d) Opracowanie planów gospodarowania wodami
na obszarze dorzeczy

Ludzie i zwierzęta

Wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnymi:
a) Opracowanie wykazów:
- wód powierzchniowych i podziemnych, które są
lub mogą być w przyszłości wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia,
- wód powierzchniowych wykorzystywanych do
celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli,
- wód powierzchniowych przeznaczonych do
bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub
innych organizmów w warunkach naturalnych oraz
umożliwiających migrację ryb,

Różnorodność
biologiczna

Główne kierunki działań

Obszary
Natura 2000

Element środowiska

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

0

0

+
P
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

0

0
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Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
B
S
K
C

+
P
S
K
C

+
B
S
K
C

0

0

0

Przeprowadzenie audytów energetycznych w
obiektach publicznych i mieszkalnych zasobach
komunalnych

+
P
K

+
P
K

+
P
K

+
P
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

0

0

0

Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach
lokalnych i gospodarstwach domowych, na rzecz
paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, drewno,
zrębki drzewne)

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
B
S
K
C

+
P
S
K
C

+
B
S
K
C

0

0

0

Powietrze

+
P
S
K
C

Woda

+
P
S
K
C

Rośliny

+
P
S
K
C

Główne kierunki działań

Różnorodność
biologiczna

Podłączenie wszystkich obiektów publicznych
położonych na terenie gminy do systemu
ciepłowniczego lub do sieci gazowej

Obszary
Natura 2000

Klimat

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

Ludzie i zwierzęta

Element środowiska

PRIORYTEYT 4: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ZDROWIA LUDZI PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Podjęcie współpracy z Zakładem Gazownictwa w
celu rozbudowy sieci gazowej wg „Programu
gazyfikacji na terenie gminy”
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Obszary
Natura 2000

Różnorodność
biologiczna

Ludzie i zwierzęta

Rośliny

Woda

Powietrze

Powierzchnia ziemi
i krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Element środowiska

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
B
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

Poprawa parametrów energetycznych budynków termomodernizacja (dobór drzwi i okien o niskim
współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa
izolacja termiczna ścian - ocieplenie budynków,
lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną
(cieplejszą) kierunkową orientacją stron świata):
- Termomodernizacja budynku OSP, GOPS i świetlicy
wiejskiej

+
P
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

+
P
D
K
C

+
B
D
K
C

0

0

0

Prowadzenie działań promocyjnych i doradztwa na
rzecz wdrażania technologii opartej na
odnawialnych źródłach energii (OZE)

+
P
K

+
P
K

+
P
K

+
P
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
B
K

+
P
K

+
P
K

+
P
K

Uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w
postaci podatku od gruntów) dla inwestorów
zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

+
P
D

0

0

Główne kierunki działań

Założenia, a następnie opracowanie Gminnego
Planu Zaopatrzenia w Energię (bilanse energetyczne)
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Dobra materialne
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Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa
nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu,
modernizacja i rozbudowa dróg):
- zagospodarowanie ciągu ulicy Zamkowej,
- przebudowa i budowa ulic Paśniki, Podgórna,
Wiatraczna, Przedmiejska i Polna w Raciążku,
- przebudowa ulicy Ogrodowej w Raciążku,
- rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 1
na odc. Toruń – Włocławek

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

+
P
S
K
C

Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w
systemach przesyłowych, przede wszystkim poprzez
uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą
eksploatację
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Główne kierunki działań

Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i
instalacji do produkcji i transportu energii
wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialnej

PRIORYTEYT 5: OCHRONA PRZYRODY
Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej,
celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk,
które należy wyłączyć np. z zalesiania
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D
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Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione
wycinki drzew oraz konsekwentne stosowanie
sankcji karnych w przypadku ujawnienia samowoli
przy wycięciu drzew lub krzewów, a także ich
zniszczeniu
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Kontrola wprowadzania i instalacji projektowanych
urządzeń ochrony środowiska na etapie wydawania
pozwolenia na użytkowanie/eksploatację autostrady
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Kontrola funkcjonowania urządzeń służących
ochronie środowiska podczas eksploatacji
autostrady
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Przeciwdziałanie wypalaniu traw – edukacja i
nakładanie kar
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Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania
przestrzennego (nie wyłączanie gruntów rolnych o
wyższych klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej
i nie przeznaczanie ich na inne cele: nierolnicze,
nieleśne)
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Główne kierunki działań
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Ochrona złóż perspektywicznych poprzez
uwzględnianie obszarów ich występowania w
studiach uwarunkowań oraz planach
zagospodarowania przestrzennego
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Integrowanie opracowań planistycznych z
problemami zagrożenia hałasem– przestrzeganie
odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od
pasa drogowego
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Wzmocnienie działalności kontrolnej organów
samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie
emisji hałasu przez podmioty korzystające ze
środowiska
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Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach
zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola
elektromagnetycznego (pozostawienie
w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych
przestrzeni)
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Współudział w tworzeniu Punktu Edukacji
Ekologicznej (PEE) przez ZGZK
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Regularne aktualizowanie strony internetowej www.
Gminy Raciążek
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Organizacja imprez i festynów ekologicznych oraz
udział Urzędu Gminy w akcji „Sprzątanie świata”,
„Dzień ziemi”
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Główne kierunki działań

Przeprowadzanie raz do roku konkursu na
najbardziej zadbaną posesję, zagrodę wiejską,
dekoracje świąteczne, itp.
Organizacja z inicjatywy Urzędu Gminy i/lub PEE
cyklu spotkań z mieszkańcami gminy na temat:
− oszczędności energii cieplnej i elektrycznej
oraz korzyści wynikających
z termomodernizacji budynków;
− racjonalnego gospodarowania zasobami
wodnymi na poziomie gospodarstwa
domowego;
− nowoczesnych systemów składowania
obornika, zbiorników na gnojówkę
i gnojowicę
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Wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo
proekologicznych form gospodarowania (rolnictwo
ekologiczne, agroturystyka)
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Kształtowanie struktury upraw zapobiegającej erozji
i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie
zakwaszeniu gleb

0

+
P
D

0

+
B
D

0

0

+
B
D

0

+
B
D

0

0

Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej
(Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych)
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Zapobieganie niekoncesjonowanej eksploatacji
surowców naturalnych
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Główne kierunki działań

Rekonstrukcja ujęcia wód podziemnych „Kuczek” i
zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia
dopuszczającej lokalizację autostrady w strefie
ochrony pośredniej ujęcia
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Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny
wpływ hałasu, poprzez tworzenie pasów zwartej
zieleni ochronnej, izolację budynków (np. wymiana
okien)
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Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów
pól elektromagnetycznych po uruchomieniu
urządzeń, do których inwestorzy zobowiązani są na
mocy przepisów Prawa Ochrony Środowiska
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Pomoc organizacyjna i instruktażowa przy
powstawaniu gospodarstw agroturystycznych
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Współpraca z ośrodkami naukowymi (UMK) – obozy
naukowe, administracją Lasów Państwowych i
organizacjami pozarządowymi (zielone szkoły, obozy
edukacyjne)
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Różnorodne formy promocji gminy poprzez prasę,
foldery, radio, TV, stronę internetową
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B – działanie spowoduje oddziaływanie bezpośrednie na dany element środowiska,
P – działanie spowoduje oddziaływanie pośrednie na dany element środowiska,
W – działanie spowoduje oddziaływanie wtórne na dany element środowiska,
Sk – działanie spowoduje oddziaływanie skumulowane na dany element środowiska,
K – działanie spowoduje oddziaływanie krótkoterminowe na dany element środowiska,
Ś– działanie spowoduje oddziaływanie średnioterminowe na dany element środowiska,
D– działanie spowoduje oddziaływanie długoterminowe na dany element środowiska,
S– działanie spowoduje oddziaływanie stałe na dany element środowiska,
C– działanie spowoduje oddziaływanie chwilowe na dany element środowiska,
+ wpływ pozytywny,
- wpływ negatywny,
0 brak wpływu.
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5.2. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Analizując aktualny stan środowiska przyrodniczego można zdefiniować podstawowe
problemy, które mogą wpływać na środowisko przyrodnicze. Niedostatecznie rozbudowana
infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, zwłaszcza w miejscowościach korzystających
z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych
w sąsiedztwie zbiorników wodnych stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo –
wodnego.
Ponadto niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także
środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), niewłaściwe składowanie obornika
i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach może stanowić
znaczące zagrożenie dla środowiska glebowego. Ponadto potencjalnym problemem
środowiskowym jest także niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp.,
pożary lasów, wypalanie traw, rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu
środowiska, rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo, a także budowa
ciągów komunikacyjnych przebiegających przez ekosystemy leśne, które stanowią barierę
dla przemieszczania się zwierzyny.

5.3.

Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opisem
metod dokonania oceny prowadzącej do takiego wyboru

Realizacja działań przedstawionych w projekcie w horyzoncie długoterminowym
ma doprowadzić do znaczącej poprawy ogólnego stanu komponentów środowiska przyrodniczego
gminy. Warunkiem osiągnięcia tej poprawy jest zachowanie określonych terminów realizacji
przyjętych zadań, dostępność środków finansowych oraz współdziałanie ze strony mieszkańców
i przedsiębiorców. Szczególny nacisk należy położyć na szeroko rozumianą edukacje ekologiczną
mieszkańców w zakresie zagrożeń środowiskowych.
Wpływ podejmowanych działań na środowisko zależy przede wszystkim od umiejscowienia tak
zwanych obszarów wrażliwych w miejscu realizacji inwestycji. W związku z tym, przed realizacją
nowych przedsięwzięć trzeba pomyśleć nad wariantami alternatywnymi, w celu wybrania tego,
który w najmniejszym stopniu może negatywnie wpływać na środowisko. Przeanalizować można
warianty lokalizacyjne, konstrukcyjne, technologiczne oraz organizacyjne.
W przypadku działań zaproponowanych w projekcie, wpływających korzystnie na środowisko,
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.

5.4. Metody i działania minimalizujące negatywne skutki realizacji ustaleń
w opracowanym dokumencie
Przeprowadzona analiza obecnego stanu środowiska przyrodniczego Gminy Raciążek
pozwala stwierdzić, iż jest on dobry. W przedmiotowym projekcie zaproponowano szereg działań
mających pozytywnie wpłynąć na poprawę środowiska przyrodniczego. Negatywne
krótkookresowe oddziaływania mogą być spowodowane realizacją działań związanych
z wszystkimi pracami budowlanymi.
Negatywne oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko można ograniczyć
do poziomu racjonalnego poprzez prawidłowe prowadzenie prac projektowych, co związane jest
głównie z odpowiednim doborem lokalizacji danej inwestycji. Skala wywołanych przekształceń
środowiska może w dużym stopniu zależeć od lokalnych uwarunkowań. Prawidłowy projekt
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winien uwzględniać potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie
eksploatacji inwestycji.
Dokonując ogólnej charakterystyki działań mogących ograniczyć potencjalne negatywne
oddziaływania założeń aktualizacji programu ochrony środowiska można wyróżnić:
 dostosowanie terminów realizacji inwestycji do terminów rozrodu zwierząt,
 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych,
 w trakcie realizacji planowanych działań należy w sposób prawidłowy technicznie
zabezpieczyć sprzęt oraz plac budowy, w tym zwłaszcza tam gdzie realizowana inwestycja
może stykać się ze szczególnie wrażliwymi ekosystemami na zmiany warunków
siedliskowych.
Negatywne oddziaływania mogą być spowodowane realizacją działań związanych
z budową ciągów komunikacyjnych. Przy realizacji infrastruktury transportu drogowego należy
uwzględnić ich lokalizację, ponieważ ich eksploatacja nie może stwarzać zagrożenia dla trwałości
ekosystemów przyrodniczych oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując
inwestycje drogowe należy ograniczać presje na tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier
dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie drożności korytarzy ekologicznych
oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. Zapewnienie przepustów lub kładek
dla zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki migracyjne. Aby ograniczyć oddziaływanie
drogi, jako źródła emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić możliwość budowy ekranów
akustycznych oraz takie rozwiązania, które poprawią płynność ruchu (np. wydzielenie pasa
awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie
przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, odpowiednia geometria łuków).
Ponadto nasadzenia wzdłuż drogi mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
W przypadku, gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody,
konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić
odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych.
W niektórych przypadkach należy zmienić lokalizacje planowanej inwestycji. Ostateczną
metodą minimalizacji negatywnych skutków na środowisko jest zrezygnowanie z realizacji
planowanej inwestycji. Rezygnacja z realizacji działań jest równoznaczna z brakiem rozwiązania
ważnych problemów mogących także wywierać negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

5.5. Analiza skutków realizacji celów i działań zawartych w projekcie aktualizacji
oraz częstotliwość przeprowadzania analizy
Realizacja działań przedstawionych w projekcie pn. „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Raciążek na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wymaga monitorowania oraz
szybkiej realizacji w przypadku pojawienia się rozbieżności między planowanymi rezultatami
a stanem osiągniętym w rzeczywistości. Opracowany projekt programu charakteryzuje zasady
oceny oraz monitorowania realizacji zapisów dokumentu. W ramach zaproponowanych
priorytetów przedstawiono określone wskaźniki, które pomogą określić stopień realizacji
poszczególnych celów operacyjnych i działań. Każdemu wskaźnikowi przypisano także źródło
otrzymania danych do weryfikacji, co w znaczny sposób ułatwi ich pozyskanie. Wskaźniki
monitorowania realizacji projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zostały
przedstawione w tabeli 5.
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Tabela 5. Wskaźniki monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska
Lata
Wskaźniki

Jednostka miary

2014

2016

Źródło informacji
o wskaźnikach

PRIORYTET 1: POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ WZROST LESISTOŚCI GMINY
3

Główny Urząd
Statystyczny

Ilość zużytej wody/1 mieszkańca na rok

m /osoba

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione i
zakrzewione

% powierzchni
gminy

Powierzchnia lasów ochronnych na
terenie gminy

ha

Gmina, RDLP, GUS

Powierzchnia lasów niepaństwowych
na terenie gminy

ha

Gmina

Gmina, RDLP

PRIORYTET 2: BEZPIECZNE UNIESZKODLIWIANIE I RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GMINNYCH
Ilość zmieszanych odpadów
komunalnych

Mg

Gmina, Przedsiębiorstwa

Ilość selektywnie zebranych odpadów

Mg

Gmina, Przedsiębiorstwa

Liczba budynków z wymienionym
pokryciem dachowym

szt.

Gmina

PRIORYTET 3: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYH I PODZIEMNYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIEM ŚCIEKAMI
RÓŻNEGO POCHODZENIA
% udziału w
ogólnej ilości
Jakość cieków wodnych, udział wód
punktów
pozaklasowych (wg oceny ogólnej)
pomiarowych
(na terenie gminy)
% udziału w
Jakość wód podziemnych, udział wód o
ogólnej ilości
bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i
punktów
Ib)
monitoringu
(na terenie gminy)

WIOŚ

% udziału w ogólnej
ilości punktów
monitoringu
(na terenie gminy)

Długość sieci wodociągowej na terenie
gminy

km

Gmina

Liczba przyłączy wodociągowych

szt.

Gmina

Procent mieszkańców objętych siecią
wodociągową

% ogółu ludności

Gmina

Udział ludności obsługiwanej przez
oczyszczalnie ścieków

% ogółu ludności

Główny Urząd
Statystyczny

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie
gminy

km

Gmina
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Liczba przyłączy kanalizacyjnych

szt.

Gmina

Liczba szamb

szt.

Gmina

Liczba przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków

szt.

Gmina

PRIORYTET 4: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I ZDROWIA LUDZI PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Ilość pozwoleń na emisję

szt.

Starostwo

Wielkość dopuszczalnej rocznej
emisji (wg pozwoleń) dla
wskaźników
- SO2
- NO2
-CO
- pył całkowity

[Mg]

Starostwo

Długość wybudowanych i/lub
zmodernizowanych dróg gminnych

km

Gmina

Liczba instalacji działających w oparciu
energię odnawialną

szt.

Zużycie energii w przeliczeniu na
1mieszkańca na rok

kW

Gmina, Głowny
Urząd Statystyczny

Zakład Energetyczny

PRIORYTET 5: OCHRONA PRZYRODY
% powierzchni gminy objęty prawna
ochroną przyrody

%

Sieć ECONET

symbol obszaru
węzłowego

Obszar Chronionego Krajobrazu

ha

Urząd Wojewódzki

Liczba pomników przyrody

szt.

Wojewódzki
Konserwator Przyrody

Udział gleb kwaśnych i bardzo
kwaśnych

%

Okręgowa Stacja
Chemiczno – Rolnicza,
WIOŚ

Udział poszczególnych klas
bonitacyjnych gleb (grunty orne)

% ogólnej
powierzchni

Powierzchnia terenów
zrekultywowanych

ha

Liczba projektów zrealizowanych na
rzecz ochrony środowiska

szt.

Urząd Wojewódzki
Ministerstwo
Środowiska, Urząd
Wojewódzki

Okręgowa Stacja
Chemiczno – Rolnicza
Gmina, Starostwo

Gmina

Źródło: Opracowanie własne
ABRYS Technika Sp. z o. o.
ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554
e-mail:projekty@abrys-technika.pl

65

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY RACIĄŻEK NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2021

Przyjęte w aktualizacji programu wskaźniki monitorowania są bardzo rozbudowane
i nie wymagają uzupełnienia. Pozwoli to na przeprowadzenie bardzo dokładnej oceny
efektywności realizacji programu, będąc jednocześnie dobrym punktem wyjścia do analizy
i opracowania raportu z wykonania programu. W celu ułatwienia zbierania poszczególnych danych
i informacji, przy każdym wskaźniku powinno być podane źródło informacji.
Ocena realizacji postanowień programu na podstawie wyznaczonych wskaźników będzie
dokonywana co dwa lata, zgodnie z art. 51 ust. pkt. C ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235). Monitorowanie
systemu wdrażania programu ułatwi podejmowanie słusznych decyzji oraz wprowadzanie
określonych działań korygujących, które będą ukierunkowane na właściwe zarządzanie i realizację
działań mających zapewnić odpowiedni stan środowiska przyrodniczego.
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VI. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Obowiązek oszacowania trans granicznego oddziaływania Programu Ochrony Środowiska
wynika z zapisów Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trans
granicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110).
Jako oddziaływanie trans graniczne „określa się” jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające
wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane
planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona
na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza jakikolwiek
skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi,
flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli
albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla
dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych
czynników.
W pierwszej kolejności uwaga powinna być zwrócona na inwestycje i działalność
zlokalizowaną blisko granic międzynarodowych, a także bardziej odległe, które mogą powodować
powstawanie znaczących oddziaływań trans granicznych daleko od miejsca zlokalizowania
inwestycji.
W Konwencji podano katalog rodzajów działalności podlegających ocenie pod kątem trans
granicznego oddziaływania. Zaprezentowane działania do realizacji w programie mają charakter
regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie, które może wystąpić będzie miało charakter
lokalny. Na etapie przygotowywania prognozy stwierdzono, iż realizacja przedsięwzięć zapisanych
w projekcie nie wskazuje na możliwość negatywnego trans granicznego oddziaływania
na środowisko, które może objąć terytorium innych Państw.
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VII. STRESZCZNIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Raciążek została przeprowadzona w celu określenia wpływu na środowisko założonych
w nim celów i działań zarówno krótko i długoterminowych. Podstawę prawną opracowania
prognozy stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235).
W prognozie przeanalizowano zakres, zawartość i cele przedstawione w projekcie
i określono, że są one zgodne z wojewódzkimi, krajowymi i międzynarodowymi dokumentami
związanymi z ochroną środowiska. Szczegółowo porównano zgodność celów i działań projektu
programu z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz
Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018. Dodatkowo działania zapisane w przedmiotowym dokumencie
porównano z dokumentem powiatowym, tj. Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu
Aleksandrowskiego.
W aktualizacji dokonano oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego,
a w szczególności stanu powierzchni ziemi oraz gleb, wód powierzchniowych oraz podziemnych,
powietrza atmosferycznego, przyrody i różnorodności biologicznej, klimatu akustycznego
oraz stanu środowiska pod względem poziomów pól elektromagnetycznych.
Wskazane w opracowaniu działania zmierzają do: racjonalnego użytkowanie zasobów
naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost udziału
wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin), ochrony powietrza
(zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów), ochrony przed hałasem
(zminimalizowanie możliwości wystąpienia ponadnormatywnego hałasu), ochrony wód
(zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, właściwa
gospodarka wodno-ściekowa), ochrony gleb, ochrony zasobów przyrodniczych (zachowanie
zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych) oraz
prowadzenia skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji
wyżej wymienionych działań.
Realizacja projektu pozwoliła wykazać szczegółowe zadania, które mogą
oddziaływać na środowisko przyrodnicze gminy. Do takich oddziaływań można zaliczyć przede
wszystkim realizację działań inwestycyjnych, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej lub
modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych. Ponadto w dokumencie przedstawiono
wpływ założeń aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na poszczególne komponenty
środowiska, tj. różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię
ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne z uwzględnieniem
zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. W
projekcie pokazano także, iż realizacja działań przedstawionych w aktualizacji programu jest
niezbędna do ogólnej poprawy jakości środowiska przyrodniczego. W celu zrealizowania
wytyczonych celów należy podjąć współpracę pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za
poszczególne elementy systemu, zachować terminowość realizacji określonych inwestycji, a także
podnieść poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy aktywnie będą uczestniczyć
podczas realizowania konkretnych założeń projektu.
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