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Wykaz skrótów występujących w opracowaniu 

BEiŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JCW – jednolite części wód 

JCWPd – jednolite części wód podziemnych 

GZWP – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

MŚ – Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

POŚ – Program Ochrony Środowiska 

UE – Unia Europejska 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

c.o. – centralne ogrzewanie 

c.w.u. – ciepła woda użytkowa 

IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
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1. Wprowadzenie 
1.1. Cel opracowania 

Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 

„polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków 

niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. 

Realizacja krajowej polityki ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii 

rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307             

z późn. zm.), a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych programów ochrony środowiska. 

Podstawowym cele sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić 

podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania 

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024, który porusza zagadnienia 

związane z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska na terenie Powiatu 

Radziejowskiego. 

POŚ definiuje cele i zadania dla najbliższych 3 lat (2018-2021), tzw. cele średniookresowe 

oraz cele i zadania długookresowe (do roku 2024), monitoring realizacji Programu oraz 

nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń Programu.  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego spełnia wymagania zawarte  

w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do opracowania 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” z dnia 2 września 

2015 r.  

1.2. Podstawa wykonania pracy 

Niniejszy dokument wykonany został na podstawie umowy z dnia 24 maja 2017 r., której 

przedmiotem było opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024, zawartej pomiędzy 

Starostwem Powiatowym w Radziejowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów 

a firmą WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska, 87 – 704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1a,  

z siedzibą we Włocławku przy ul. Królewieckiej 27. 
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1.3. Metodyka opracowania programu ochrony środowiska 

Powiatowy Program Ochrony Środowiska (POŚ) jest dokumentem strategicznym, 

opracowywanym na szczeblu powiatowym, odnoszącym się do aspektów środowiskowych. 

POŚ zachowuje spójność z dokumentami o charakterze strategicznym obowiązującymi na 

szczeblu powiatowym. Dokument ten ma określać i systematyzować działania 

środowiskowe, niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców i stanu środowiska na 

terenie Powiatu oraz przyczyniać się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju Powiatu. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2024 opracowany został na zlecenie Starosty Radziejowskiego, 

zgodnie z art. 14 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). 

Projekt powiatowego Programu Ochrony Środowiska zgodnie z art. 17 ust. 2 podlega 

zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa, czyli Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie należy podkreślić, że Starosta Powiatu 

Radziejowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4, zapewnia możliwość konsultacji społecznych, na 

zasadach i w trybie określonym w ustawie 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, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie Programu Ochrony Środowiska. 

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po 

zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa, Program ten, zgodnie z art. 18 ust. 1 

w/w ustawy, uchwala Rada Powiatu. Ustawa ta wprowadza również obowiązek sporządzania 

co 2 lata raportu z wykonania programu i przedstawienia go Radzie Powiatu. 

W sporządzanym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów 

prawnych dotyczących ochrony środowiska: 

 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

995 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799 z późn. zm.); 

 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. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614); 
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 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454); 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce odpadami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478); 

 ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119); 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259); 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1161); 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2126). 

W trakcie prac nad Programem: 

 konsultowano się z pracownikami Starostwa Powiatowego w zakresie pozyskania 

informacji niezbędnych do opracowania Programu; 

 kontaktowano się z pracownikami poszczególnych gmin wchodzących w skład 

Powiatu Radziejowskiego; 

 dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów 

strategicznych szczebla centralnego i wojewódzkiego, w celu ustalenia uwarunkowań 

zewnętrznych dla opracowywanego programu; 

 dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych Powiatu Radziejowskiego 

w celu zachowania spójności priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej realizacji 

planowanych działań ujętych we wszystkich dokumentach strategicznych; 

 określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu 

Radziejowskiego i na ich podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania 

ekologiczne pozostające w zgodności z celami ujętymi w dokumentach 
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strategicznych wyższego szczebla oraz obowiązującymi dokumentami strategicznymi 

dla Powiatu; 

 opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych działań 

ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony 

środowiska, możliwości finansowe Powiatu oraz dostępne źródła finansowania; 

 uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania Programu. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2024 uwzględniono następujące, zasadnicze części: 

 charakterystykę Powiatu, uwzględniającą dane demograficzne, gospodarcze oraz 

o stanie infrastruktury i środowiska; 

 uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne realizacji Programu Ochrony Środowiska 

na szczeblu powiatowym; 

 analizę jakości środowiska na terenie Powiatu wraz z planowanymi działaniami 

ekologicznymi; 

 cele ekologiczne dla Powiatu Radziejowskiego; 

 harmonogram realizacji działań ekologicznych na terenie Powiatu Radziejowskiego; 

 propozycje systemu wdrażania i monitorowania Programu. 

Powiatowy Program odnosi się do dokumentów wyższego szczebla, a więc Programu 

Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017 - 2020  

z perspektywą na lata 2021 - 2024. Wdrożenie Programu przyczyni się do poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego oraz wzrostu atrakcyjności Powiatu Radziejowskiego zarówno 

pod względem osiedleńczym jak i inwestycyjnym. 

2. Uwarunkowania zewnętrzne 
2.1. Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa 

STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO 
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU „EUROPA 2020” 
Strategia UE została przyjęta przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r. Dokument 

wskazuje trzy priorytety, których realizacja odbywa się na szczeblu unijnym oraz krajowym: 

1. Wzrost inteligentny (wiedza, innowacja, edukacja, społeczeństwo cyfrowe). 

2. Wzrost zrównoważony (efektywne wykorzystywanie zasobów w produkcji przy 

jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności). 

3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 

podnoszenie kwalifikacji). 
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W dokumencie zostały określone projekty przewodnie tzw. inicjatywy flagowe oraz zostało 

wskazanych 10 Zintegrowanych Wytycznych dla polityki gospodarczej i zatrudnienia państw 

członkowskich. W związku z powyższym, cele krajowe w znacznym stopniu wpisują się  

we wskazane w Strategii „Europa 2020” cele zawarte w projektach. 

PAKIET ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNY 

Pakiet ten został przyjęty przez Parlament Europejski 17 grudnia 2008 roku i ma na celu 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Dokument zawiera 

szereg rozwiązań legislacyjnych. Głównym celem jest ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych do 2020 r. o 20% w stosunku do roku 1990, wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, a także wzrost efektywności energetycznej do 2020 r. 

Należy podkreślić, że dokumenty na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim uwzględniają 

szereg zobowiązań międzynarodowych związanych z wdrażaniem Dyrektyw UE, a także  

są spójne ze wspólnotowymi dokumentami programowymi. W związku z tym, dokumenty 

szczebla lokalnego, takie jak programy ochrony środowiska dla powiatów są zgodne  

z poniższymi dokumentami wyższego rzędu. 

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO – PERSPEKTYWA DO 2020 R. 

Dokument przyjęty uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. Strategia 

obejmuje dwa niezwykle istotne obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe 

reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r. 

Celem dokumentu jest ułatwianie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu 
gospodarczego w Polsce przez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do 

nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych 

utrudniających „zielony” wzrost. 

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie 
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń  

z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego 
rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo 

energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 

Cel główny Strategii BEiŚ realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

 Cel 1. Zrównoważenie gospodarowania zasobami środowiska, 

 Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię, 

 Cel 3. Poprawa stanu środowiska. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

                                                                    WESTMOR CONSULTING                                                               10 
 

Cele zawarte w BEiŚ są spójne z celami zawartymi w Programie Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Radziejowskiego. Niniejszy Program uwzględnia dobro środowiska przyrodniczego 

przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym Powiatu. 

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. POLSKA 2030. TRZECIA FALA 
NOWOCZESNOŚCI 
Dokument przyjęty Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie 

przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności (M.P. 2013 poz. 121). Strategia określa główne trendy, wyzwania  

i scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. W dokumencie 

wyznaczone zostały trzy obszary strategiczne: 

 Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji), 

 Obszar zrównoważenia potencjału rozwojowego regionów (dyfuzji), 

 Obszar efektywności i sprawności Państwa (efektywności). 

W ramach obszaru konkurencyjności i innowacyjności gospodarki wyznaczono Cel 
strategiczny 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska, zaś kierunkiem interwencji jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

Przedmiotowy Program Ochrony Środowiska wpisuje się zatem w Cel strategiczny 7. 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, gdyż przyczyni się do poprawy stanu środowiska 

na terenie Powiatu Radziejowskiego. 

ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 

Dokument został przyjęty uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.   

Jako wizję Polski 2020 przyjęto: Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, 

konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo.  

Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy 

i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 

W dokumencie wyznaczono trzy obszary strategiczne dla których określono poszczególne 

cele. 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne Państwo 

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 

Cel I.2 Zapewnienie środków na działania rozwojowe 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb 
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Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej 

Cel II.2 Wzrost wydajności gospodarki 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

Cel II.5 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 

Cel II.6 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

Cel II.7 Zwiększenie efektywności transportu 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna 

Cel III.2 Zapewnienie dostępu do określonych usług publicznych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego jest spójny ze średniookresową 

Strategią Rozwoju Kraju 2020. Jego realizacja wpłynie na osiągnięcie wyznaczonych 

w poszczególnych obszarach celów, a co za tym idzie głównego celu Strategii i przyczyni się 

do osiągnięcia założonej Wizji.  

STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU 
DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 (SPA 2020) 
Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2013 r. Głównym 

celem Planu „jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu”. W dokumencie 

wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku  

w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka wodna, 

rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo  

i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy 

wybrzeża.  

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 

Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście 

zmian klimatu 
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 Działanie priorytetowe: Przygotowanie strategii, planów ochrony, programów ochrony 

lub planów zadań ochronnych w zakresie ochrony przyrody z uwzględnieniem zmian 

warunków klimatycznych. 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Cele, kierunki działań i działania priorytetowe zawarte w Strategicznym Planie Adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030 są spójne i wpisują się w cele i założenia zawarte w Programie Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2024. Przede 

wszystkim, przedmiotowy dokument przyczynia się do realizacji Celu 1 Zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, a w szczególności jest 

spójny z kierunkiem działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna  

w kontekście zmian klimatu. Działaniem priorytetowym jest przygotowanie strategii, planów 

ochrony, programów ochrony lub planów zadań ochronnych w zakresie ochrony przyrody  

z uwzględnieniem zmian warunków klimatycznych. 

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO  
2030 R.) 

Dokument został przyjęty uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.). Dokument zawiera następujące cele szczegółowe oraz kierunki interwencji: 

Cel szczegółowy I - Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane  

i doskonałość organizacyjną 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

Kierunki interwencji: 

 aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom miasta, 

 rozwój obszarów wiejskich, 

 wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych oraz ich 

zdolności do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju, 
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Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu 

Kierunki interwencji: 

 zwiększenie efektywności programowania rozwoju poprzez zintegrowanie planowania 

przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie realnej partycypacji 

społecznej. 

Cele zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-

2021 z perspektywą  do roku 2024 wpisują się w cele i kierunki działań zawarte w Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),  

a w szczególności w Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, kierunek interwencji - zwiększenie 

efektywności programowania rozwoju poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego  

i społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie realnej partycypacji społecznej, a także  

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, kierunki 

interwencji  - aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom miasta, rozwój obszarów 

wiejskich i wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych oraz ich 

zdolności do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju. 

STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI „DYNAMICZNA POLSKA 2020” 

Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r.  

Wyznaczona w ww. Strategii wizja brzmi: Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca 

nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia 

gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej efektywności wykorzystania 

zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjność 

przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 r. 

Celem głównym jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na 

wiedzy i współpracy. 

Celami szczegółowymi są: 

1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki; 

2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy; 

3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców; 

4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego jest spójny ze Strategią 

innowacyjności i efektywności gospodarki. Wpływa na realizuje celów szczegółowych 
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z zakresu dostosowania otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki oraz wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 

i surowców, czym przyczynia się do osiągnięcia celu głównego Strategii oraz założonej wizji.  

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (Z PESPEKTYWĄ DO 2030 ROKU) 

Strategia została przyjęta przesz Radę Ministrów uchwała nr 6 z dnia 22 stycznia 2013 r.  

Misją wyznaczoną w dokumencie jest: tworzenie w Polsce, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, optymalnych warunków dla przewozu osób i rzeczy, 

sprzyjających podniesieniu konkurencyjności gospodarczej kraju i poprawie jakości życia 

obywateli. 

Cele Strategii Rozwoju Transportu zostały wyznaczone w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę aktualnego stanu. Główny cel to: zwiększenie dostępności transportowej, oraz 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, poprzez 

tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego 

w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 

Cel główny realizowany będzie przez dwa cele strategiczne: 

1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego; 

2. Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych 

i rozwoju efektywnych systemów przewozowych; 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego jest zgodny ze Strategią 

rozwoju transportu do 2020 roku. Cześć zaplanowanych zdań w Programie wpływa na 

realizację wyznaczonego celu strategicznego 1 i jego celów szczegółowych: 1. Stworzenie 

nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej oraz 4. Ograniczanie negatywnego 

wpływu transportu na środowisko. 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA NA LATA 2012-2020 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 została 

przyjęta uchwałą nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

Wizja obszarów wiejskich brzmi następująco: Obszary wiejskie w 2020 r. będą atrakcyjnym 

miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub 

pozarolniczej, które w sposób komplementarny przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. 

Tereny te będą dostarczały dóbr publicznych i rynkowych z zachowaniem unikalnych 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń. Mieszkańcy 

obszarów wiejskich będą posiadać szeroki dostęp do wysokiej jakości edukacji, zatrudnienia, 

ochrony zdrowia, dóbr kultury i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego i niezbędnej 
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infrastruktury technicznej. Obszary wiejskie zachowają swój unikalny charakter dzięki 

zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa.  

Celem ogólnym jest: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne 

wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego 

rozwoju kraju.  

W strategii wyznaczono również cele szczegółowe: 

1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich.  

2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 
dostępności przestrzennej  

3. Bezpieczeństwo żywnościowe  

4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno‐spożywczego  

5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego, wpisuje się w cele szczegółowe 

2, 3 i 5. Zgodnie z tym, dokument jest spójny ze Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą  

nr 202/2009.  W ramach wskazanego dokumentu przewidziano: 

 w zakresie poprawy efektywności energetycznej: 

 dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną; 

 konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu  

UE-15; 

 w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego; 
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 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako 

uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców  

z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych; 

 budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających 

utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych; 

 zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych 

środowisku technologii; 

 w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej: 

 przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom 

warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych  

na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej 

kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, 

budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych; 

 w zakresie rozwoju wykorzystania OZE: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej  

do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych; 

 osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji; 

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw 

tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną  

i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną; 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa; 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach; 

 w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków: 

 zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez  

to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen; 

 w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego; 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

                                                                    WESTMOR CONSULTING                                                               17 
 

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych; 

 ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych  

i podziemnych; 

 minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich  

w gospodarce; 

 zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

Wobec powyższego Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego jest zgodny 

z Polityką energetyczną Polski do 2030, gdyż realizuje zaplanowane kierunki działań. 

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 

Celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości powietrza na 

terenie całej Polski, w szczególności obszarów o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń 

powietrza oraz obszarów, na których występują duże skupiska ludności. 

Celem głównym jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, 

szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, 

z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Program Ochrony Środowiska wpływa na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie 

poprawę jakości życia mieszkańców. Jest więc spójny z Krajowym Programem Ochrony 

Powietrza do roku 2020 i wypełnia jego założenia. 

Celem Programu jest zminimalizowanie zrzutów niewystarczająco oczyszczanych ścieków  

i jednocześnie ochrona środowiska wodnego przed ich negatywnymi skutkami. Program 

Ochrony Środowiska jest zgodny z wymienionym wyżej celem, gdyż uwzględnia w swoich 

działaniach zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. 

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022 

Dokument został przyjęty dnia 11 sierpnia 2016 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 88. 

Określa on charakter czynności koniecznych dla zapewnienia spójnej gospodarki odpadami 

w kraju. W dokumencie tym uwzględniono kontynuację aktualnych działań, jak i nowe cele 

oraz zadania obejmujące 6 następnych lat, w perspektywie do 2030 r. 

Celem głównym jest zdefiniowanie polityki gospodarki odpadami spójnej z klasyfikacją 

sposobów postępowania z odpadami, która należy do czynności gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Zgodnie z koncepcją Krajowego Programu Gospodarki Odpadami działania 

będące na szczycie hierarchii sposobów postępowania z odpadami należy przeprowadzić  

w pierwszej kolejności. 
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Cele wyznaczone w dokumencie: 

 wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz 

zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych 

surowców, 

 promowanie zarządzania środowiskowego, 

 intensywna edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 podniesienie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów 

wcześniej nieprzetworzonych, 

 objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego odbierania odpadów 

komunalnych, 

 rozwój czystych technologii. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2024 jest zgodny z Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022, 

ponieważ ziszcza zaplanowane cele. 

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW 

Celem Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów jest zaprzestanie relacji 

pomiędzy wzrostem gospodarczym a produkcją odpadów, które oddziałują na środowisko. 

Kwestie związane z przeciwdziałaniem powstawania odpadów zawarte w dokumencie są 

mocno powiązane ze zrealizowaniem najważniejszej Strategii rozwojowej Unii Europejskiej – 

Europa 2020.  

Głównym celem jest postęp stabilnej gospodarki opartej na skuteczniejszym zastosowaniu 

zasobów, respektowaniu środowiska i zdobyciu większej konkurencyjności za pomocą 

użycia technologii o niższym zapotrzebowaniu na surowce oraz energię a także takiej, która 

pozwoli zużytkować surówce wtórne i odnawialne źródła energii. 

Pozostałe cele: 

 Rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na efektywniejszym wykorzystaniu 

zasobów, poszanowaniu środowiska i osiągnięciu wyższej konkurencyjności, dzięki 

wykorzystaniu technologii o niższym zapotrzebowaniu na surowce i energię oraz 

umożliwiającej wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych źródeł energii, 

 Budowa świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa na rzecz zrównoważonego 

rozwoju poprzez edukację ekologiczną opartą na propagowaniu działań  

o charakterze niematerialnym np. propagowanie inwestycji w rozwój kompetencji, 

naukę, rozpowszechnianie kultury, turystyki zamiast dóbr materialnych, ograniczenia 
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zbędnej konsumpcji, uczenia podejmowania świadomych wyborów i wsparciu 

dobrych praktyk oraz inicjatyw społecznych, 

 Zmniejszenie ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2024 jest zgodny z Krajowym Programem Zapobiegania 

Powstawania Odpadów, ponieważ cele podanych dokumentów pokrywają się. 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

Program ma na celu upowszechnianie i inicjowanie inteligentnych systemów dystrybucji, 

które funkcjonują na małych i średnich poziomach napięcia, a także wspomożenie 

w utworzeniu inteligentnych sieci elektroenergetycznych w formie kontrolnej oraz 

demonstracyjnej. 

Program wpisuje się w priorytet poprawa efektywności i bezpieczeństwa dystrybucji energii 

elektrycznej poprzez zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach 

planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania na sieci SN. 

Pozostałe priorytety wyznaczone w dokumencie: 

 Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego oraz Programu Operacyjnego 

Infrastruktury i Środowiska są ze sobą zgodne. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO 2014-2020 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sicienko na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 

2022-2025 jest spójny z osiami priorytetowymi zawartymi w Regionalnym Programie 

Operacyjnym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020, które przedstawiono 

poniżej: 

 Oś priorytetowa 1 – Wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 

regionu 

 Oś priorytetowa 2 – Cyfrowy region 

 Oś priorytetowa 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna  

w regionie 

 Oś priorytetowa 4 – Region przyjazny środowisku 

 Oś priorytetowa 5 – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 
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W związku z tym Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego realizuje 

wyznaczone cele w ramach uwzględnionych osi priorytetowych. 

PROGRAM OCHRONY I ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ PLAN 

DZIAŁAŃ NA LATA 2015-2020 

Głównym celem Programu jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze 

powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. 

Cele strategiczne: 

 Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw 

społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności 

biologicznej 

 Cel strategiczny B: Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz 

różnorodności biologicznej 

 Cel strategiczny C: Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych gatunków  

i siedlisk 

 Cel strategiczny D: Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi 

 Cel strategiczny E: Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług 

 Cel strategiczny F: Ograniczenie presji gatunków inwazyjnych i konfliktowych 

 Cel strategiczny G: Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych 

 Cel strategiczny H: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rozwój współpracy 

międzynarodowej 

Założenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego pokrywają się 

z założeniami Programu Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej oraz Planem Działań na lata 2015-2020. 

PROGRAM WODNO –ŚRODOWISKOWY KRAJU 

Program zmierza do poprawy i utrzymania stabilnego stanu wód w określonych obszarach 

dorzeczy poprzez wyznaczone w dokumencie cele. 

Cele Programu: 

 Niepogarszanie stanu części wód 

 Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych, 

 Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polski prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych 

na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 
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narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do 

ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk 

lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie). 

 Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2024 pokrywa się z założeniami Programu Wodno-Środowiskowego 

Kraju. 

PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI  

Celami  Planów Gospodarowania Wodami jest: 

 Określenie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

 Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych 

 Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW) 

 Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych  

 Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 

działalności człowieka 

Cele zawarte w Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego uwzględniają 

założenia Planów Gospodarowania Wodami na obszarach znajdujących się na terenie 

Powiatu. 

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 

Plany maja na celu powstrzymanie powodzi i ochronę przed powodzi. Zawierają także 

informacje dotyczące odpowiedniej organizacji w razie wystąpienia powodzi. 

Wobec powyższego głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych 

skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 

działalności gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji 

zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te prowadzić będą m.in. do obniżenia strat 

powodziowych. 

Cele zawarte w dokumencie: 
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 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

 Określenie warunków możliwego zagospodarowywania obszarów chronionych 

obwałowaniami, 

 Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego, 

 Ograniczanie wrażliwości obiektów i społeczności; 

 Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do 

określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe; 

 Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat 

źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego jest spójny z Planami 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. 

2.2. Uwarunkowania wynikające z polityki ochrony środowiska  
na szczeblu wojewódzkim 
Podstawowe uwarunkowania zewnętrzne dla Powiatu Radziejowskiego w zakresie ochrony 

środowiska, wynikają z następujących dokumentów strategicznych województwa kujawsko-

pomorskiego: 

 Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan 

modernizacji 2020+ 

 Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

 Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego  

 Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-

2022 z perspektywą na lata 2023-2028 

Wszelkie cele i działania w zakresie ochrony środowiska podjęte na terenie Powiatu 

Radziejowskiego muszą być bowiem zbieżne z celami i działaniami ujętymi w dokumentach 

strategicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także przyczyniać się do ich 

realizacji. W związku z tym, etap formułowania celów ekologicznych dla Powiatu, został 

poprzedzony analizą zewnętrznych uwarunkowań, podyktowanych polityką ekologiczną 

województwa. 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO ROKU 2020 – PLAN 
MODERNIZACJI 2020+  
Strategia rozwoju województwa kujawsko - pomorskiego do 2020 roku została przyjęta 

uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLI/693/13 z dnia 21 października 

2013 r., stanowi odpowiedź samorządu województwa na zmieniającą się sytuację polityczną 
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kraju i warunki społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne regionu. Misją regionu do 2020 r. 

jest uzyskanie określonego stanu rozwoju województwa kujawsko - pomorskiego, gdzie na 

pierwszym miejscu są jego mieszkańcy: poszczególne jednostki tworzące rodziny  

i składające się na całe społeczeństwo. 

„Kujawsko-pomorskie – człowiek, rodzina, społeczeństwo” 

Misja ta będzie realizowana przez następujące priorytety: 

1. Konkurencyjna gospodarka; 

2. Modernizacja przestrzeni wsi i miast; 

3. Silna metropolia; 

4. Nowoczesne społeczeństwo. 

Wymienione priorytety zostaną zrealizowane dzięki ośmiu celom strategicznym: 

1. Gospodarka i miejsca pracy, 

2. Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, 

3. Dostępność i spójność, 

4. Innowacyjność, 

5. Nowoczesny sektor rolno-spożywczy, 

6. Bezpieczeństwo, 

7. Sprawne zarządzanie, 

8. Tożsamość i dziedzictwo. 

W Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwzględniony został ramowy cel 

strategiczny Sprawne zarządzanie, który łączy się bezpośrednio z ideą zrównoważonego 

rozwoju, rozumianą jako racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami ekonomicznymi  

i środowiskowymi na rzecz przyszłych pokoleń. Cel ten uwzględniony został również  

w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2024, w związku z tym, dokumenty te są ze sobą spójne.  

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2017-
2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 
Dokument został przyjęty uchwałą nr 30/1390/17 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.  

Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

jest długotrwały, zrównoważony rozwój województwa, w którym kwestie ochrony środowiska 

są rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego  i gospodarczego.   
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Cele i kierunki interwencji Programu oraz działania zmierzające do poprawy stanu 

środowiska zostały wskazane w ramach poszczególnych obszarów interwencji:   

– ochrona klimatu i jakości powietrza;  

– zagrożenie hałasem;  

– pola elektromagnetyczne;  

– gospodarowanie wodami;  

– gospodarka wodno-ściekowa;  

– zasoby geologiczne;  

– gleby;  

– gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów;  

– zasoby przyrodnicze;  

– zagrożenie poważnymi awariami.   

Poza głównymi obszarami interwencji w strategii ochrony środowiska uwzględniono również 

zagadnienia horyzontalne takie, jak adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska, działania edukacyjne czy monitoring środowiska.   

Cele i kierunki działań zawarte w Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 są spójne i wpisują się  

w cele zawarte Programie Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. W związku z tym przedmiotowy dokument 

będzie dążył do realizacji celów wcześniej wyznaczonych przez województwo. 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
Przedmiotowy dokument sporządzony został na podstawie Uchwały Nr XI/135/03 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla kształtowania przez 

samorząd wojewódzki regionalnej polityki przestrzennej. Jego celem głównym dla regionu 

jest:  

Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu 
i jakość życia mieszkańców. 

Celami szczegółowymi, wspierającymi cel główny są: 

 Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako pochodnej jego 

walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów życia 

mieszkańców, wysoce sprawnych systemów infrastruktury technicznej, 

dogodnych powiązań ze światem zewnętrznym; 
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 Przyspieszenie rozwoju największych miast regionu jako aktywnych biegunów 

wzrostu, stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w ich 

otoczeniu; 

 Modernizacja struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu osiągana  

w następstwie rozwoju miast średnich (Włocławek, Grudziądz, Inowrocław),  

a także pozostałych miast powiatowych, jako węzłów systemów transportowych  

i teleinformacyjnych oraz obszarów z unikatowymi walorami środowiska 

przyrodniczego i predyspozycjami do użytkowania rekreacyjnego. 

Zapisy zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego zostały uwzględnione podczas sporządzania Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Radziejowskiego. 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2016-2022  
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2028  
Dokument przyjęty uchwałą nr 33/1363/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu „Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. W obecnej 

perspektywie planowania (do roku 2022), najważniejszymi celami w województwie, które są 

spójne z celami i kierunkami działań zawartymi w Programie Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Radziejowskiego są m.in.: 

 propagowanie działań zmierzających do zmniejszenia ilości powstających odpadów,  

w szczególności poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym ograniczenie 

marnotrawienia żywności – działanie ciągłe, 

 zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 

biodegradacji, 

 utrzymanie tendencji ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, tak by w roku 2020 r. nie 

składować więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

 osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji:  

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości 

minimum 50% ich masy do 2020 r., 

 zmniejszenie liczby miejsc porzucania odpadów komunalnych. 

Cele i kierunki działań zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Radziejowskiego wpisują się w cele zawarte w Planie gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028.  
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2.3. Uwarunkowania wynikające z polityki ochrony środowiska  
na szczeblu powiatowym 
STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO POWIATU RADZIEJOWSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 
Strategia została przyjęta uchwałą nr V/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju 

Społeczno - Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2014-2020. Planowane działania rozwojowe Powiatu 

Radziejowskiego do 2020 roku koncentrują się wokół potencjału gospodarczego oraz 

społecznego regionu. Wizja Powiatu Radziejowskiego jest następująca: 

Powiat Radziejowski: 

 obszar gwarantujący mieszkańcom dobre warunki życia, 

 siedziba strategicznego kapitału społecznego regionu, 

 nowoczesny ośrodek przyjazny środowisku, 

 rozwijające się centrum kultury i rekreacji, 

 miejsce wyposażone w wysokiej jakości infrastrukturę. 

Wizja określa kluczowe założenia rozwojowe Powiatu Radziejowskiego, wyznaczając tym 

samym najważniejsze obszary, w jakich koncentrować ma się polityka lokalnego samorządu 

w okresie do 2020 roku. Kompleksowe podejście zgodne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju (gospodarka – dziedzictwo kulturowe – człowiek) pozwala wdrażać zadania 

najbliższe mieszkańcom – części środowiska lokalnego będącego podstawowym czynnikiem 

kształtującym wizerunek Powiatu. 

Dla urzeczywistnienia zdefiniowanej wizji rozwoju Powiatu Radziejowskiego wskazano sześć 

równorzędnych celów rozwojowych: 

1. poprawa efektywności infrastrukturalnej i gospodarczej Powiatu, 

2. podniesieni poziomu kapitału społecznego, 

3. rozwój i dostosowanie systemu pomocy społecznej do potrzeb oraz zachodzących 

zmian demograficznych, 

4. poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Powiatu, 

5. ochrona zabytków oraz kreowanie nowych rozwiązań kulturalno - rekreacyjnych, 

6. poprawa świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz modernizacja infrastruktury 

medycznej.  

Misja Powiatu Radziejowskiego brzmi następująco: Misją samorządu jest osiągniecie 

trwałego rozwoju Powiatu, przy optymalnym wykorzystaniu potencjału społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego.  
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Cele rozwojowe zawarte w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2014-2020 są spójne i wpisują się w cele zawarte w Programie 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego m.in. poprzez realizację Celu 

rozwojowego 1 – Poprawa atrakcyjności infrastrukturalnej i gospodarczej Powiatu. 

3. Efekty realizacji dotychczasowego Programu Ochrony 
Środowiska 
Poprzednio obowiązującym dokumentem był Program Ochrony Środowiska z planem 

gospodarki odpadami dla Powiatu Radziejowskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011  

z perspektywą do 2015 r. przyjęty został uchwałą nr XXVI168/2009 Rady Powiatu  

w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

Powiat Radziejowski posiada Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony 

Środowiska oraz Planu Gospodarki odpadami za okres 2008-2010. 
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Tabela 1. Zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Radziejowskiego. Aktualizacja  
na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 r. realizowane przez Powiat Radziejowski (oraz inne podmioty) w okresie 2008 - 2010 

Zakładany cel Podjęte działania Wykonawca zadania Efekty 

Ochrona przyrody  
i krajobrazu 

Zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów dla potrzeb urządzania terenów 
zielonych: 
• przy drogach powiatowych, 
• przy szkołach: ZSM w Radziejowie, Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie, 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

Drzewa są 
doskonałymi 

pochłaniaczami 
CO2 z atmosfery. 
Łagodzą w ten 
sposób efekt 
cieplarniany 

pozostając istotnym 
elementem 

regulowania klimatu 
na Ziemi 

Drzewa stanowią też 
naturalną zaporę 

ograniczającą 
rozprzestrzenianie 
się zanieczyszczeń 

powietrza, a poprzez 
ograniczenie erozji 
gleb wpływają na 

zmniejszanie 
zanieczyszczenia 
wód. Posadzenie 

drzew wzdłuż dróg 
skutkuje 

ograniczeniem 
hałasu wokół 

ruchliwych tras. 
Drzewa służą jako 

zapory 
przeciwwietrzne, 

przeciwśnieżne oraz 
ograniczające 
dostęp światła 
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Zakładany cel Podjęte działania Wykonawca zadania Efekty 

Szczepienie drzew kasztanowca białego przed szkodnikiem – szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem w parku w Płowcach 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie wspólnie 

z Urzędem Gminy 
Radziejów 

ochrona drzew oraz 
popularyzacji ich 

znaczenia w 
biosferze 

Zakup i posadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych i obiektach 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Bytoń 

1500 drzew  
i krzewów 

Objęcie ochroną nowych pomników przyrody w parku dworskim w Świeszu 
Urząd Gminy Bytoń 3 lipy drobnolistne 

oraz 1 dąb 
szypułkowy 

Zakup i posadzenie drzew i krzewów w miejsce usuniętych drzew zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i mienia Urząd Gminy Dobre 500 szt. 

Zakup i posadzenie drzew i krzewów w miejsce usuniętych drzew zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i mienia 

Urząd Gminy 
Radziejów 7 

Zakup i zasadzenie drzew wzdłuż dróg miejskich oraz na terenach zielonych Miasto Radziejów 600 szt. 

Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów na Rynku i przy drogach gminnych Urząd Miasta i Gminy 
Piotrków Kuj. 

Nasadzono 137 
sztuk drzew oraz 
około 2000 sztuk 

krzewów 

Budowa woliery dla bażantów dla Koła Łowieckiego Nr 67 „Grzywacz”  
w Radziejowie 1 000 zł 

Zakup piskląt bażanta dla Koła Łowieckiego Nr 68 „Łany Kujawskie”  
w Radziejowie 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

2 000 zł 

Zakup i zasadzenie drzew przy ulicach w Osięcinach Osięciny 20 drzew oraz 400 
szt. krzewów 

Modernizacja ujęcie wody w Dobrem, oraz stacji uzdatniania wody Dobre 1 szt. 

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Płowcach Gmina Radziejów Broniewek 0,7 km 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osięcinach Osięciny Osięciny 0,75 km 

Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych oraz 

gospodarka wodno-
ściekowa 

Budowa wodociągów  na terenie Gminy Osięciny Osięciny Osięciny 1,90 km 
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Zakładany cel Podjęte działania Wykonawca zadania Efekty 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim Piotrków Kuj. Rzeczyca, Józefowo 
4,7 km 

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Paniewie Topólka 

Kamieńczyk, 
Kozjaty, Świnki, 

Kamieniec, Chalno, 
Rybiny 18, 84 km 

Budowa  studni głębinowych Bytoń 6 szt. 

Budowa  studni głębinowych Dobre 4 szt. 

Budowa  studni głębinowych Gmina Radziejów 19 szt. 

Budowa  studni głębinowych Miasto Radziejów 1 szt. 

Budowa  studni głębinowych Osięciny 3 szt. 

Budowa  studni głębinowych Piotrków Kuj. 5 szt. 

Budowa sieci kanalizacyjnej Bytoń 

Wybudowano sieć 
na terenie Gminy 
Bytoń: Bytoń – 

Morzyce i Witowo - 
Morzyce 

Budowa sieci kanalizacyjnej Dęby – Smarglin – Dobre (ul. Dworcowa) oraz ul. 
Wiejska Dobre 1,02 km 

Budowa sieci kanalizacyjnej Broniewo - Broniewek Gmina Radziejów 3 km 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziejowie Miasto Radziejów 5,3 km 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Osięcinach Osięciny 1,3 km 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Piotrkowie Kujawskim Piotrków Kuj. 2,2 km 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Radziejowie Miasto Radziejów 0,3 km 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Osięcinach Osięciny           0,4 km 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Piotrkowie Kujawskim Piotrków Kujawski 0,1 km 
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Zakładany cel Podjęte działania Wykonawca zadania Efekty 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bytoniu Bytoń 49 szt. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Dobrem Dobre 3 szt. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów Gmina Radziejów 28 szt. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Osięcinach Osięciny 156 szt. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim Piotrków Kuj. 30 szt. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Topólce Topólka 120 szt. 

Budowa drugiego ciągu technologicznego gminnej oczyszczalni ścieków w 
Osięcinach Osięciny 

podwojenie 
wydajności 

oczyszczalni 

Ochrona lasów  
i zalesienie Posadzenie lasów - 42,61 ha 

Termomodernizacja budynku Starostwa Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 1 budynek 

Termomodernizacja dachu budynku internatu 
Zespół Szkół 

Mechanicznych  
w Radziejowie 

1 budynek 

Termomodernizacja budynku szkoły 

Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w 
Przemystce 

1 budynek 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gmina Topólka 1 budynek 

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Gmina Topólka 1 budynek 

Termomodernizacja świetlic wiejskich w Sadłogu, Sierakowach i Bielkach Gmina Topólka 3 budynki 

Ochrona powietrza 

Budowa elektrowni wiatrowych na terenie Powiatu - 71 siłowni 
wiatrowych 

Modernizacja dróg Bytoń 5 km Ochrona przed 
hałasem 

Modernizacja dróg Dobre 11,58 km 
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Zakładany cel Podjęte działania Wykonawca zadania Efekty 

Modernizacja dróg Gmina Radziejów 15,69 km 

Modernizacja dróg Miasto Radziejów 4,8 km 

Modernizacja dróg Piotrków Kuj. 8,25 km 

Modernizacja dróg Topólka 34,50 km 

Modernizacja dróg Osięciny 47,26 km 

Propagowanie działań proekologicznych: finansowanie zakupu worków i rękawic na 
akcję sprzątania świata. Każdego roku we wrześniu jest organizowana akcja, w 
której biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, a także szkół 
ponadgimnazjalnych 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

Organizowanie w 
podległych szkołach 

corocznie akcji 
„sprzątanie świata” 

zakup worków i 
rękawic. 

Szkolenia dla dorosłych w zakresie stosowania dobrej praktyki rolniczej przy ciekach 
wodnych w strefie OSN 4 szkolenia 

Akcje „sprzątania świata oraz konkursy ekologiczne w szkołach 
Urząd Gminy Bytoń 

Sprzątanie świata 
organizowane było w 
Szkołach na terenie 
Gminy. Zakupiono 
worki na śmieci, a 

zebrane śmieci 
wywiozła firma 
zajmująca się 

wywozem odpadów 
na wyznaczone 

wysypisko. 

Organizacja akcji „sprzątanie świata” Urząd Gminy Dobre 2 akcje 

Ścieżka ekologiczna w miejscowości Płowce ok. 3 km 

Organizacja konkursów i spotkań w szkołach o tematyce ekologicznej 
Urząd Gminy 

Radziejów 6 

Edukacja 
ekologiczna 

Organizacja konkursów o tematyce ochrony przyrody, ekologii, akcje sprzątania 
świata, przy okazji której segregowano zebrane śmieci 

Miasto Radziejów Podniesienie 
świadomości 
ekologicznej 
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Zakładany cel Podjęte działania Wykonawca zadania Efekty 
mieszkańców miasta 

Radziejów 

Organizacja akcji „sprzątanie świata” 2 akcje 

Organizacja konkursów i spotkań w szkołach o tematyce ekologicznej 
Urząd Gminy Osięciny 4 spotkania i 1 

konkurs 

Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania konkursów przyrodniczych  
i ochrony środowiska 

Zorganizowanie w 
szkołach konkursów 

o tematyce 
przyrodniczej które 

wzbudzają w 
dzieciach dbałość o 
otaczającą przyrodę. 

Organizacja akcji „sprzątanie świata” 

Organizowanie 
wspólnie ze 

szkołami corocznie 
akcji „sprzątanie 

świata” zakup 
worków i rękawic. 

Propagowanie tematyki ochrony środowiska na stronach internetowych 

Urząd Miasta i Gminy 
Piotrków Kuj. 

Utworzenie na 
stronie internetowej 

zakładki „nasze 
śmieci” w której 

znajdują się 
informacje 

dotyczące systemu 
gospodarki 
odpadami. 

Pozwalające 
mieszkańcom 

śledzić nowości w 
w/w systemie. 
Udział w akcji 

„Gmina przyjazna 
pszczołom” 
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Zakładany cel Podjęte działania Wykonawca zadania Efekty 

Organizacja akcji „sprzątanie świata” 7 akcji 

Szkolenia o tematyce ochrony środowiska 2 szkolenia 

Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania konkursów przyrodniczych  
i ochrony środowiska 4 konkursy 

Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej –  udział w konkursie 
organizowanym przez ODR Zarzeczewo 

Urząd Gminy Topólka 

15 gospodarstw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami za okres 2008-2010 oraz 
informacji od Gmin z Powiatu Radziejowskiego



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        35 
 

4. Charakterystyka Powiatu 

4.1. Położenie administracyjne i geograficzne 
POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE 

Powiat Radziejewski położony jest w południowej części województwa kujawsko-

pomorskiego. Główny ośrodek administracyjny to miasto Radziejów, oddalone od Włocławka 

o 40 km, od Torunia o 60 km oraz od Bydgoszczy o 75 km. Dobrze rozbudowana sieć dróg 

pozwala na dogodne połączenia komunikacyjne wewnątrz powiatu jak i z jego otoczeniem 

zewnętrznym.  

Rysunek 1. Położenie Powiatu Radziejowskiego w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: http://www.gminy.pl/wojewodztwa/2.html 

Powiat Radziejowski graniczy z następującymi powiatami: 

 z powiatem włocławskim, woj. kujawsko-pomorskie; 

 z powiatem aleksandrowskim, woj. kujawsko-pomorskie; 

 z powiatem inowrocławskim, woj. kujawsko-pomorskie; 

 z powiatem konińskim, woj. wielkopolskie. 
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Rysunek 2. Struktura Powiatu Radziejowskiego 

 

Źródło: http://www.radziejow.pl/ 
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Zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Powiat 

Radziejowski znajduje się w obrębie 3 poziomu NTS – podregionu włocławskiego 

(3.6.04.08), Powiat Radziejowski (4.6.04.08.11).  

Źródło: Wykaz jednostek NTS (Stan na 1 stycznia 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Według podziału fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2002), Powiat 

Radziejowski położony jest na terenie dwóch mezoregionów: Równina Inowrocławska  

i Pojezierze Kujawskie. 

Tabela 2. Położenie Powiatu Radziejowskiego wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski 

 Powiat Radziejowski 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie 

Makroregion Pojezierze Wielkopolskie 

Mezoregion Równina Inowrocławska Pojezierze Kujawskie 

Źródło: Kondracki J. (2002), Geografia regionalna Polski 

Równina Inowrocławska (315.55) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-

środkowej Polsce, stanowiący północno-wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. 

Region graniczy od północy i północnego wschodu z Kotliną Toruńską, od zachodu  

z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa z Pojezierzem Kujawskim, a od południowego 

wschodu z Kotliną Płocką. Równina Inowrocławska leży w całości na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

Mezoregion jest równiną o wysokości do 100 m n.p.m. o nielicznych małych jeziorach na 

północnym zachodzie. Charakterystyczną cechą regionu są stosunkowo niskie roczne opady 

(do 500 mm, czyli najniższe w Polsce). Równina Inowrocławska jest przede wszystkim 

regionem rolniczym o czarnych żyznych ziemiach pobagiennych (tzw. Czarne Kujawy).  

W podłożu regionu jest tzw. tektoniczny wał kujawski, gdzie występują wysady soli 

kamiennej (solanki Inowrocławia i Ciechocinka). 

Źródło: Kondracki J. (2002), Geografia regionalna Polski 

Pojezierze Kujawskie (315.57) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce 

(Kujawy), stanowiący południowo-wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. Region 

graniczy od północy z Równiną Inowrocławską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, 

od południa z Wysoczyzną Kłodawską a od wschodu z Kotliną Płocką; na południowym 

zachodzie region styka się z Kotliną Kolską a na południowym wschodzie z Równiną 

Kutnowską. Pojezierze Kujawskie leży na pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego, 

wielkopolskiego i mazowieckiego oraz fragmentarnie łódzkiego (gmina Łanięta). 
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Mezoregion jest jeziorną wysoczyzną (pojezierzem) o wysokościach do 159 m n.p.m. 

Pojezierze Kujawskie ma krajobraz równinny, którego południowe krańce wyraźnie 

wyznaczają najdalszy zasięg ostatniego zlodowacenia. Południową część regionu przecinają 

dwa pasma wzgórz morenowych, rozdzielonych biegiem Noteci. Rozmiary jezior są 

stosunkowo małe oprócz tych położonych w tzw. rynnie goplańskiej – m.in. Jezioro 

Głuszyńskie i Jezioro Pątnowskie. Pojezierze Kujawskie jest przede wszystkim regionem 

rolniczym o żyznych glebach i ograniczonym zalesieniu. 

Ośrodki miejskie na obszarze mezoregionu są liczne, lecz na ogół niewielkie. Są to Gostynin 

(na pograniczu), Radziejów, Brześć Kujawski, Piotrków Kujawski, Kowal, Sompolno, 

Lubraniec, Izbica Kujawska, Chodecz, Przedecz i Lubień Kujawski, ponadto byłe miasta 

Brdów, Babiak oraz wsie Choceń, Topólka, Bytoń, Boniewo, Wierzbinek i Baruchowo (na 

pograniczu). 

Źródło: Kondracki J. (2002), Geografia regionalna Polski 

Rysunek 3. Położenie fizyczno-geograficzne Powiatu Radziejowskiego 

 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Centralna Baza Danych Geologicznych, web3.pgi.gov.pl 
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4.2. Zagospodarowanie przestrzenne Powiatu 
W skład administracyjny Powiatu Radziejowskiego wchodzą następujące jednostki 

samorządu terytorialnego:  

 Miasto Radziejów; 

 Gmina Radziejów; 

 Miasto i Gmina Piotrków Kujawski; 

 Gmina Dobre; 

 Gmina Osięciny; 

 Gmina Bytoń; 

 Gmina Topólka. 

Rysunek 4. Podział administracyjny Powiatu Radziejowskiego 

 
Źródło: http://www.gminy.pl/powiaty/46.html 

Dominującą formą gospodarki w Powiecie jest rolnictwo. Według danych GUS, w 2014 r. 

użytki rolne zajmowały 87,25% ogólnej powierzchni Powiatu. Wśród nich przeważały grunty 
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orne stanowiące 91% przestrzeni rolniczej. Na drugim miejscu znajdowały się lasy oraz 

grunty leśne, które stanowiły 5,10% ogólnej powierzchni Powiatu. Dane dotyczące struktury 

zagospodarowania gruntów z terenu Powiatu Radziejowskiego prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 3. Struktura zagospodarowania gruntów Powiatu Radziejowskiego w 2014 r. 

Rodzaje gruntów J. m. Powierzchnia (w ha) Udział % 

Użytki rolne, w tym: ha 52 976 87,25% 

- Grunty orne ha 48 208 91,00% 

- Sady ha 682 1,29% 

- Łąki ha 1 411 2,66% 

- Pastwiska ha 1 130 2,13% 

- Pozostałe użytki rolne ha 1 545 2,92% 

Lasy oraz grunty leśne, w tym: ha 3 096 5,10% 

- Lasy ha 3 020 97,55% 

- Grunty zadrzewione i zakrzewione Ha 76 2,45% 

Grunty pod wodami ha 1 175 1,93% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane ha 1 840 3,03% 

Użytki ekologiczne ha 4 0,01% 

Nieużytki ha 1 618 2,66% 

Tereny różne ha 11 0,02% 

Razem ha 60 720 100,00% 

Źródło: Dane z GUS, Podział terytorialny 

Wśród rodzajów gruntów, największą powierzchnię na terenie wszystkich gmin wchodzących 

w skład Powiatu Radziejowskiego zajmują użytki rolne. W przypadku gmin Osięciny, Dobre  

i Radziejów użytki rolne zajmują ponad 90% powierzchni gruntów. Natomiast najwyższe 

zalesienie odnotowano na terenie gminy Topólka (ponad 10% powierzchni gminy).  

Liczba gospodarstw rolnych według powierzchni na terenie poszczególnych gmin prezentuje 

się następująco: 

 gmina Bytoń – najwięcej gospodarstw (612 gosp.) posiada powierzchnię do 2 ha, 

najmniej jest gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha (96 gosp.), 

 gmina Osięciny – najwięcej gospodarstw (417 gosp.) posiada powierzchnię do 0,5 ha, 

najmniej gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha (1 gosp.), 

 gmina Radziejów – najwięcej gospodarstw (195 gosp.) posiada powierzchnię od 1 do 

2 ha, najmniej jest gospodarstw o powierzchni powyżej 5-7 ha (89 gosp.), 

 miasto i gmina Piotrków Kujawski – najwięcej gospodarstw (2 026 gosp.) posiada 

powierzchnię do 0,4999 ha, najmniej jest gospodarstw o powierzchni 100 ha  

i powyżej (1 gosp.), 
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 miasto Radziejów – najwięcej gospodarstw (62 gosp.) posiada powierzchnię do 0,5 

ha, najmniej jest gospodarstw o powierzchni 15 - 20 ha (1 gosp.), 

 gmina Dobre – najwięcej gospodarstw (132 gosp.) posiada powierzchnię powyżej 15 

ha, najmniej jest gospodarstw do 1 ha (22 gosp.), 

 gmina Topólka – najwięcej gospodarstw (1 278 gosp.) posiada powierzchnię do 

0,4999 ha, najmniej jest gospodarstw w przedziałach 50 – 99,99 ha (2 gosp.) oraz 

100 ha i więcej (2 gosp.). 

Źródło: Dane od gmin wchodzących w skład Powiatu Radziejowskiego, dane z GUS 

4.3. Demografia 

Według danych z GUS, liczba mieszkańców Powiatu na koniec 2016 r. wynosiła 41 169 

osób. Na przestrzeni lat 2010-2016 liczba ludności spadła o 3,1% (1 314 osób).  

W strukturze mieszkańców przez cały analizowany okres przeważała liczba kobiet. W 2016 

roku stanowiły one 50,49% ogólnej liczby ludności Powiatu Radziejewskiego. Dane na temat 

liczby ludności w Powiecie Radziejowskim przedstawiają poniższa tabela i wykres. 

Tabela 4. Liczba ludności Powiatu Radziejowskiego w latach 2010-2016 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 42 483 42 239 41 905 41 646 41 510 41 373 41 169 

mężczyźni 21 024 20 893 20 752 20 604 20 551 20 464 20 381 

kobiety 21 459 21 346 21 153 21 042 20 959 20 909 20 788 

Źródło: Dane z GUS 

Wykres 1. Struktura mieszkańców wg płci w Powiecie Radziejowskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        42 
 

Na przełomie lat 2010-2016 liczba urodzeń i zgonów zmniejszyła się. Odnotowany spadek 

liczby urodzeń wyniósł 11,27%, natomiast spadek liczby zgonów wynosił 13,05%. W 2016 

roku odnotowano więcej urodzeń płci męskiej (było ich 56,61% ogólnej liczby urodzeń 

żywych). Przyrost naturalny we wszystkich analizowanych latach pozostawał na ujemnym 

poziomie, co świadczy o przewadze zgonów nad liczbą urodzeń żywych w analizowanych 

latach. Dane na temat liczby urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego prezentują poniższa 

tabela i wykres. 

Tabela 5. Ruch naturalny na terenie Powiatu Radziejowskiego w latach 2010-2016 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urodzenia żywe 

ogółem 426 388 375 393 401 342 378 

mężczyźni 216 201 188 204 206 169 214 

kobiety 210 187 187 189 195 173 164 

Zgony ogółem 

ogółem 521 475 474 428 458 436 453 

mężczyźni 273 264 242 241 243 237 227 

kobiety 248 211 232 187 215 199 226 

Przyrost naturalny 

ogółem -95 -87 -99 -35 -57 -94 -75 

mężczyźni -57 -63 -54 -37 -37 -68 -13 

kobiety -38 -24 -45 2 -20 -26 -62 

Źródło: Dane z GUS 

Wykres 2. Przyrost naturalny na terenie Powiatu Radziejowskiego w latach 2010-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Według danych z GUS, na przełomie 2010-2016 r. liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym zmalała o 15,29%, liczba ludności w wieku produkcyjnym spadła  

o 3,89%, natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 14,18%. W 2016 r. 

ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 63,09% wszystkich mieszkańców Powiatu 

Radziejowskiego, w wieku przedprodukcyjnym 17,13%, natomiast w wieku poprodukcyjnym 

19,78%. Jest to sytuacja niekorzystna i świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Dane na 

temat liczby ludności Powiatu Radziejowskiego wg ekonomicznych grup wieku prezentują 

poniższa tabela i wykres. 

Tabela 6. Ludność Powiatu Radziejowskiego wg ekonomicznych grup wieku   
w latach 2010–2016 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem 8 325 8 042 7 696 7 466 7 301 7 125 7 052 

mężczyźni 4 220 4 070 3 874 3 778 3 691 3 572 3 567 

kobiety 4 105 3 972 3 822 3 688 3 610 3 553 3 485 

w wieku produkcyjnym 

ogółem 27 027 26 940 26 835 26 623 26 445 26 296 25 975 

mężczyźni 14 606 14 546 14 542 14 413 14 342 14 292 14 124 

kobiety 12 421 12 394 12 293 12 210 12 103 12 004 11 851 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem 7 131 7 257 7 374 7 557 7 764 7 952 8 142 

mężczyźni 2 198 2 277 2 336 2 413 2 518 2 600 2 690 

kobiety 4 933 4 980 5 038 5 144 5 246 5 352 5 452 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym 19,60% 19,04% 18,37% 17,93% 17,59% 17,22% 17,13% 

w wieku produkcyjnym 63,62% 63,78% 64,04% 63,93% 63,71% 63,56% 63,09% 

w wieku poprodukcyjnym 16,79% 17,18% 17,60% 18,15% 18,70% 19,22% 19,78% 

Źródło: Dane z GUS 
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Wykres 3. Ludność Powiatu Radziejowskiego wg ekonomicznych grup wieku  
(udział %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

W latach 2010-2016 liczba zameldowań w ruchu wewnętrznym na terenie Powiatu 

Radziejowskiego zmalała o 27,03%. Odnotowano również spadek liczby wymeldowań  

w ruchu wewnętrznym  z 513 w 2010 r. do 468 w 2016 r. (o 8,77%). Ujemne saldo migracji 

wewnętrznych świadczy o tym, że więcej było wymeldowań niż zameldowań na obszarze 

badanej jednostki. Dane na temat migracji na terenie Powiatu Radziejowskiego prezentują 

poniższa tabela i wykres. 

Tabela 7. Migracja na terenie Powiatu Radziejowskiego w latach 2010-2016 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zameldowania w ruchu wewnętrznym 

Ogółem 410 400 327 426 415 286 299 

Mężczyźni 198 190 145 206 196 128 127 

Kobiety 212 210 182 220 219 158 172 

Zameldowania z zagranicy 

Ogółem 6 0 1 0 4 0 4 

Mężczyźni 3 0 1 0 1 0 3 

Kobiety 3 0 0 0 3 0 1 

Wymeldowania w ruchu wewnętrznym 

Ogółem 513 544 495 551 583 429 468 

Mężczyźni 245 255 216 256 260 201 203 

Kobiety 268 289 279 295 323 228 265 

Wymeldowania za granicę 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 3 13 5 10 4 0 3 

Mężczyźni 0 3 2 5 2 0 1 

Kobiety 3 10 3 5 2 0 2 

Źródło: Dane z GUS 

Wykres 4. Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych na terenie Powiatu Radziejowskiego  
w latach 2010-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

4.4. Sytuacja gospodarcza 

Powiat Radziejowski jest jednostką samorządu terytorialnego, którego gospodarka opiera się 

głównie na rolnictwie. W strukturze zagospodarowania przestrzennego Powiatu przeważają 

grunty orne, łąki i pastwiska. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego na koniec 2016 roku działało 3 190 podmiotów 

gospodarczych, z czego 94,83% funkcjonowało w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów 

gospodarczych ogółem na przestrzeni lat 2010 – 2016 wzrosła o 6,19%. W 2016 r.  

w sektorze prywatnym największą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą (84,43% podmiotów sektora prywatnego). Strukturę działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie Powiatu, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym prezentuje 

poniższa tabela. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        46 
 

Tabela 8. Struktura działalności gospodarczej według sektorów w Powiecie Radziejowskim  
w latach 2010-2016 

Rok Podmioty gospodarki narodowej 
wpisane do rejestru REGON 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2015 2016 

podmioty gospodarki narodowej 
ogółem 3 004 2 950 3 002 3 056 3 096 3 122 3 190 

Ogółem 143 145 146 149 151 150 150 

państwowe i samorządowe 
jednostki prawa 
budżetowego 

114 116 116 119 121 120 121 sektor 
publiczny 

spółki handlowe 4 4 4 4 4 4 4 

Ogółem 2 861 2 805 2 856 2 907 2 945 2 967 3 025 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 2 450 2 384 2 419 2 467 2 484 2 501 2 554 

spółki handlowe 66 69 70 70 73 75 77 

spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego 7 7 7 7 7 7 7 

spółdzielnie 25 25 25 24 25 24 24 

fundacje 0 0 0 1 1 1 1 

sektor 
prywatny 

stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 82 88 93 93 97 103 107 

Źródło: Dane z GUS 

Zgodnie z danymi dotyczącymi struktury działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze 

prywatnym przedstawionymi na poniższym wykresie, prywatna działalność gospodarcza 

prowadzona na terenie Powiatu Radziejowskiego koncentruje się głównie na: handlu 

hurtowym i detalicznym (909 podmiotów), budownictwie (457 podmiotów), przetwórstwie 

przemysłowym (361 podmiotów) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (205 

podmiotów). Dane dotyczące struktury działalności gospodarczej w sektorze prywatnym na 

terenie Powiatu Radziejowskiego prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 5. Struktura działalności gospodarczej w sektorze prywatnym na terenie Powiatu 
Radziejowskiego w 2016 r. wg sekcji PKD 2007 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Legenda: 
A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

B Górnictwo i wydobywanie 

C Przetwórstwo przemysłowe 

D Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

E Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

F Budownictwo 

G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

H Transport i gospodarka magazynowa 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

J Informacja i komunikacja 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca 

O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 

P Edukacja 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

S Pozostała działalność usługowa 

T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
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świadczące usługi na własne potrzeby 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 

4.5. Infrastruktura drogowa i transport 

Układ sieci komunikacyjnej na terenie Powiatu Radziejowskiego jest bardzo dobrze 

rozwinięty. Infrastruktura drogowa Powiatu Radziejowskiego oparta jest o: 

 drogę krajową nr 62 leżącą w ciągu drogowym Gostynin-Inowrocław, o długości 20,7 

km; 

 drogi wojewódzkie nr 266, 267 oraz 301 o łącznej długości wynoszącej 69 km; 

 drogi powiatowe o łącznej długości 577,6 km, w tym: 285,3 km dróg o nawierzchni 

twardej, 284,1 dróg o nawierzchni twardej ulepszonej oraz 8,2 km dróg o nawierzchni 

gruntowej; 

 drogi gminne o łącznej długości 1 162,5km, w tym: 451,1 km dróg o nawierzchni 

twardej, 357,7 km o nawierzchni twardej ulepszonej oraz 353,7 km o nawierzchni 

gruntowej.  

Ogólny stan dróg oceniany został jako zły. Szacuje się, że około 176 km dróg powiatowych 

wymaga pilnego remontu. Podobne potrzeby odnotowuje się w przypadku dróg gminnych. 

Istotnym brakiem dostrzeganym na terenie Powiatu są elementy infrastruktury towarzyszącej 

ciągom drogowym. Wśród takich elementów wyróżnić można: zatoki parkingowe, progi 

zwalniające, balustrady oraz ekrany akustyczne. Dodatkowo w wielu miejscach (między 

innymi Gmina Bytoń) wskazane jest wykonanie nowych nawierzchni, odtworzenie poboczy  

i rowów przydrożnych, budowa zatok autobusowych, barier ochronnych oraz oznakowanie 

pionowe i opracowanie organizacji ruchu na istniejących progach. Powiat Radziejowski  

w terminie od 24.04.2017 r. do 16.06.2017 r. realizował inwestycje dotyczącą przebudowy 

drogi powiatowej nr 2574C Bronisław – Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290 

(długość odcinka 820 m). Działanie to było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

Ważnym elementem komunikacji zbiorowej na terenie Powiatu są połączenia autobusowe, 

które obsługiwane są na bieżąco przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. 

Ważnymi kierunkami mobilności mieszkańców są duże ośrodki rozwoju w województwie – 

Toruń, Bydgoszcz, Włocławek oraz Inowrocław. Obserwuje się niewystarczającą liczbę 

połączeń do tych miast. Z Radziejowa można także bezpośrednio dostać się do Poznania, 

Gdańska, Warszawy czy Konina. W 2015 r. PKS zakończył budowę nowego dworca  

w mieście Radziejów. Jest to placówka skromna, ale spełnia potrzeby mieszkańców. 
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Wybudowana została poczekalnia. Miasto Radziejów chciało wykupić kilka arów gruntu  

i zrobić parking z własnych funduszy jednak PKS nie wyraził na to zgody. W przyszłości PKS 

planuje budowę placu manewrowego oraz parkingu przy dworcu. 

W Powiecie Radziejowskim znajduje się magistrala kolejowa Śląsk-Porty, z przystankiem 

osobowym w Piotrkowie Kujawskim. Na przystanku tym zatrzymują się tylko pociągi 

osobowe. W sąsiedztwie przystanku znajduje się bocznica kolejowa, która w przyszłości 

może być wykorzystywana, jako ważny element transportowy Powiatu.  

Powiat Radziejowski znajduje się w dogodnej lokalizacji, jeśli chodzi o możliwość korzystania 

z transportu lotniczego. Odległości od najbliższych lotnisk kształtują się następująco: 

 Bydgoszcz – 73 km, 

 Poznań – 144 km, 

 Warszawa – 237 km, 

 Gdańsk – 217 km. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego znajduje się tylko 10,18 km ścieżek rowerowych. 

Zostały one wybudowane w latach 2014-2016, co jest potwierdzeniem wdrażania założeń 

gospodarki niskoemisyjnej przez władze lokalne. Najwięcej z nich, bo 6,5 km wybudowano 

na terenie gminy Dobre wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266; 2,15 km znajduje się na terenie 

gminy Topólka; 1 km na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski; 0,53 km na terenie miasta 

Radziejów. 

Na najbliższe lata planowane są budowy nowych odcinków ścieżek rowerowych o łącznej 

długości 18 km, w tym: 

 budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Dobre: odcinki Dobre-Bronisław 

ok. 3 km, Dobre-Krzywosądz ok. 2 km oraz Dobre-Kłonowo również ok. 2 km, 

 budowa ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Biegunowo prowadzącej do 

miasta Radziejów, 

 budowa ścieżki rowerowej Topólka – Świerczyn, która będzie ciągiem turystycznym, 

łączącym istniejącą już ścieżkę Topólka – Rybiny Leśne, planowaną ścieżkę Rybiny 

Leśne – Orle, planowany szlak turystyczny Orle – Kamieniec (łączący jeziora 

Głuszyńskie i Kamieniec). 

Dzięki nowym ciągom pieszo-rowerowym mieszkańcy uzyskają możliwość dojazdu zarówno 

do zakładów pracy, szkół, jak i obiektów handlowo-usługowych oraz zwiększają 

bezpieczeństwo poruszania się, gdyż obecnie jazda drogami wojewódzkimi oraz drogami 

powiatowymi o dużym stopniu natężenia ruchu jest bardzo ryzykowna. 
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Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020, 
informacje od gmin wchodzących w skład Powiatu Radziejowskiego 

4.6. Zaopatrzenie w ciepło, gaz, energię elektryczną 

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 

Sposób zaopatrzenia mieszkańców Powiatu Radziejowskiego w ciepło jest zróżnicowany. 

Wynika to przede wszystkim z charakteru zabudowy, gęstości zaludnienia i zapotrzebowania 

na ciepło na danym obszarze.  

Zaopatrzenie gmin z obszaru Powiatu Radziejowskiego w ciepło oparte jest w większości na 

indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach zakładowych. Są to w przeważającej części 

kotłownie opalane węglem lub koksem i ogrzewające zakłady produkcyjne, urzędy, szkoły  

i budynki mieszkalne. W niewielkiej części w kotłowniach źródłem ciepła jest olej opałowy. 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 
ZAOPATRZENIE W GAZ SIECIOWY 

Na terenach gminnych w Powiecie Radziejowskim wykorzystuje się gaz bezprzewodowy, 

którego używa się w gospodarstwach domowych głównie do przygotowywania posiłków. 

Zgodnie z danymi z GUS gaz sieciowy występuje na terenie miasta Radziejów, gminy 

Osięciny i gminy Radziejów oraz od 2015 r. na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski. 

Gazyfikacja miasta Radziejów została rozpoczęta w 2006 roku. Źródłem zasilania w gaz dla 

miasta jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Gustorzyn – Mogilno przebiegający 

przez teren gminy. Gazociąg ten zasila stację gazową wysokiego ciśnienia o przepustowości 

Q = 3 150 [m3/h], zlokalizowaną w miejscowości Przemystka. Na terenie miasta 

wykorzystywany jest gaz ziemny wysokometanowy typu E. Odbiorcy na obszarze miasta 

zasilani są z dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia, która należy do Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy. Największymi 

odbiorcami gazu na terenie miasta są Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o. Gaz dostarczany 

do EMPEGIEK służy jako paliwo do wytwarzania ciepła w kotłowni lokalnej obsługującej 

budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w rejonie ulicy Objezdnej.  

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

W 2015 r. długość czynnej sieci gazowej na terenie Powiatu Radziejowskiego wynosiła 

50 499 m. Liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosiła 

132 szt. W 2015 r. z sieci gazowej korzystało 598 osób co stanowi 1,4% ogółu ludności 

Powiatu Radziejowskiego. Dane dotyczące wyposażenia w sieć gazową Powiatu 

Radziejowskiego oraz gmin wchodzących w jego skład prezentują poniższe tabele. 
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Tabela 9. Długość czynnej sieci gazowej w gminach wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego w latach 2010-2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Wyszczególnienie 

Długość czynnej sieci gazowej (w m) 

Miasto Radziejów 4 260 6 132 6 576 10 312 10 818 13 256 

Gmina Bytoń - - - - - - 

Gmina Dobre - - - - - - 

Gmina Osięciny 13 040 13 040 13 040 13 040 13 040 13 040 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski - - - - - 6 477 

Gmina Radziejów 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 17 726 

Gmina Topólka - - - - - - 

Źródło: Dane z GUS 

Tabela 10. Wyposażenie Powiatu Radziejowskiego w sieć gazową w latach 2010-2015 

Wyszczególnienie J.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

długość czynnej sieci  m 33 312 35 184 35 628 39 364 39 870 50 499 

czynne przyłącza do budynków 
ogółem (mieszkalnych i 

niemieszkalnych) 
szt. 25 46 57 89 103 132 

odbiorcy gazu gosp. 53 58 117 151 191 191 

zużycie gazu tys. m3 101,00 111,70 154,9 267,4 313,9 314,5 

zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkań tys. m3 100,6 101,1 70,9 181,1 217,8 218,2 

ludność korzystająca z sieci 
gazowej osoba 156 170 384 486 604 598 

Źródło: Dane z GUS 

W ramach potrzeb mieszkańców oraz możliwości technicznych i ekonomicznych operator ma 

prowadzić sukcesywną rozbudowę sieci gazowej na terenie Radziejowa. Istnieje możliwość 

gazyfikacji gmin, jako odgałęzienie od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 Gustorzyn-

Mogilno poprzez budowę na ich terenie gazociągów, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz 

sieci gazociągów rozdzielczych średniego napięcia. Prace te powinny zostać wykonane  

w niedalekiej przyszłości, bowiem znacznie polepszą jakość życia na terenach wiejskich. 

Gazyfikacja pozwala na zastosowanie gazu do celów technologicznych, jak również jako 

czynnika grzewczego, co powoduje ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 
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ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Dystrybutorem energii na terenie Gminy Radziejów jest ENERGA-OPERATOR SA Oddział  

w Toruniu – Rejon Energetyczny Radziejów. Reszta gmin zasilana jest dwoma głównymi 

punktami znajdującymi się na terenie Lubrańca i Piotrkowa Kujawskiego GPZ 110/115 kV.  

Z uwagi na to, iż nie podjęto żadnych prac związanych z remontem i zmodernizowaniem 

istniejących linii napowietrznych działania takie powinny zostać podjęte w niedalekiej 

przyszłości, głównie z uwagi na coraz częstsze awarie. Równie ważną kwestią z uwagi na to, 

że gminy zasilane są z terenów innych gmin wydaje się być budowa stacji 

transformatorowych na ich terenie. Uniknie się w ten sposób ryzyka czasowego wyłączenia 

energii elektrycznej. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego funkcjonuje w większości przestarzałe oświetlenie 

uliczne. W ostatnich latach na terenie miasta i gminy Radziejów wybudowano nową 

infrastrukturę oświetleniową, podnoszącą bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie zimą, 

kiedy przez większość dnia jest ciemno. Nowe lampy zamontowano w Biskupicach, 

Przemystce, Szostce, Płowcach, Bieganowie, Broniewku, Czołowie, Czołówku, Starym 

Radziejowie Kolonii i Kłonówku. Inwestycje tego typu powinny być również realizowane na 

obszarach pozostałych. 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

4.7. Odnawialne źródła energii  

Możliwość eksploatacji ekologicznych źródeł energii jest szansą dla województwa kujawsko-

pomorskiego na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także stwarza możliwość 

poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. 

Powstawanie w województwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii 

(OZE) może przyczynić się również do redukcji emisji CO2 oraz wpłynąć na oszczędność 

energii i zwiększenie efektywności energetycznej. 

Potencjał naturalny województwa stwarza dogodne warunki dla rozwoju energetyki 

odnawialnej. Obszar Kujaw i Pomorza położony jest w około 80% w dorzeczu Wisły. Duże 

znaczenie dla regionalnej energetyki mają: elektrownia na Wiśle we Włocławku o mocy  

162 MW, zapora na Zalewie Koronowskim oraz zapory Gródek i Żur na Wdzie. 

Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju OZE, województwo kujawsko-pomorskie posiada 

największą ilość instalacji wiatrowych w Polsce. Zgodnie danymi Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE), na 1039 funkcjonujących w Polsce jednostek elektrowni wiatrowych  

o łącznej mocy 4582.032 MW (marzec 2016), 274 turbiny wiatrowe zlokalizowane są  

w województwie kujawsko-pomorskim, a ich moc w sumie wynosi 517.079 MW.  
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Według danych URE (Urząd Regulacji Energetyki) w marcu 2016 r. w województwie 

kujawsko-pomorskim znajdowały się w sumie 52 elektrownie wodne (łączna moc 211.121 

MW), co plasuje region na 6 miejscu w kraju. Oprócz tego województwo zajmuje 8 lokatę 

wśród polskich regionów pod względem ilości aktywnych biogazowni - funkcjonuje tu  

16 elektrowni biogazowych (o mocy w sumie 15.037 MW).    

Źródło: http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl/ 

4.7.1. Energia wiatru 

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru 

na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru 

dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na ciepło, czyli okresem 

występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie   

z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.  

Energia wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, nie jest jednak dla środowiska 

neutralna. W praktyce bowiem elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ   

na otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny 

wiatrowe monotonny, stały hałas o niskim natężeniu, który niekorzystnie oddziałuje   

na psychikę człowieka. Innym ujemnym aspektem jest wpływ elektrowni na ptaki. Nie można 

też zapomnieć o ujemnym wpływie farm na krajobraz, zajmują one bowiem duże 

powierzchnie i zlokalizowane są często w rejonach turystycznych lub nadmorskich,   

co zniechęca część osób do odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniają także 

rozchodzenie się fal radiowych.  

Zaletami siłowni wiatrowych są:  

 bezpłatność energii wiatru;  

 brak zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego;  

 możliwość budowy na nieużytkach.  

Z kolei jako wady wymienić należy:  

 wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;  

 zagrożenie dla ptaków;  

 zniekształcenie krajobrazu; 

 negatywny wpływ na psychikę człowieka.  

Jednym z planowanych działań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Radziejowskiego jest modernizacja farm wiatrowych. Przedsięwzięcie może mieć 

oddziaływanie na ludzi i ich zdrowie, po przez emisję hałasu, emisję promieniowania 

elektromagnetycznego efekt optyczny cienia rzucanego przez konstrukcję elektrowni itp. , ale 
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leży to bardziej w samej świadomości mieszkańców, niż związane jest z faktycznymi 

negatywnymi skutkami ich funkcjonowania. 

Modernizacja będzie przebiegać tak, by farmy spełniały wszystkie obowiązujące przepisy 

i uwarunkowania (w tym uwarunkowania z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Dz.U. z 2016 poz. 961). Zadanie nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, gdyż powyższe niedogodności 

będą na tyle znikome, że nie będą przekraczały norm oraz ich wpływ będzie niedostępny dla 

ludzi. Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie  

przekracza poziomu ciśnienia akustycznego, który może powodować u ludzi negatywne 

skutki zdrowotne. W celu zapewnienia komfortu mieszkańcom na wszystkich etapach 

zadania odbywać się będzie kontrola użytych materiałów i jakości robót. Ponadto, 

zachowane zostaną zasady związane z lokalizacją farm wiatrowych, uwzględnione w ww. 

ustawie. Zachwiany może zostać jedynie komfort warunków życia okolicznych mieszkańców, 

który będzie wynikiem braku akceptacji dla zmiany środowiska życia (zmiana krajobrazu) i 

subiektywnej obawy, że standardy ochrony środowiska w zakresie hałasu, infradźwięków i 

promieniowania elektromagnetycznego nie są dotrzymane. 

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej,   

w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji   

do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów  

i żużlu.  

Zgodnie z poniższym rysunkiem przedstawiającym strefy energetyczne wiatru w Polsce, 

wykonanej przez H. Lorenc, Powiat Radziejowski znajduje się w II strefie, korzystnej pod 

względem zasobów energii wiatru. Energia użyteczna wiatru wynosi w tej strefie na 

wysokości 10m >700-1000 kW/h/m2/rok.  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        55 
 

Rysunek 5. Strefy energetyczne wiatru w Polsce 

 

 

Źródło: http://www.oze.otwartaszkola.edu.pl/ 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego w latach  2003 r. -  2016 r. zostało wydanych  

80 pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych (126 sztuk): 

 Gmina Radziejów – 56 szt.; 

 Gmina Bytoń – 6 szt.; 

 Gmina Dobre – 4 szt.; 

 Gmina Topólka – 6 szt.; 

 Gmina Osięciny – 13 szt.; 

 Gmina Piotrków Kuj. – 41 szt. 
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Tabela 11. Wykorzystanie energii wiatrowej na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego 

Gmina Wykorzystanie energii wiatrowej 

Gmina Bytoń 

Dwie farmy wiatrowe znajdujące się w następujących miejscowościach: 
 Bytoń – 2 wiatraki o mocy 250 kW każdy, 
 Brylewo - 7 wiatraków z czego 5 o mocy 150 kW, 1 o mocy 500 kW oraz 1 o 

mocy do 1 000 kW. 

Gmina Radziejów 52 siłownie wiatrowe o łącznej mocy 94 MW 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

Elektrownie wiatrowe znajdujące się w następujących miejscowościach: 
 Zborowiec – 4 szt. z czego dwie o mocy 0,3 MW każda, jedna o mocy 0,6 

MW oraz jedna o mocy 1 MW, 
 Piotrków Kujawski – 12 szt. z czego trzy o mocy 0,7 MW każda, jedna – 2 

MW, cztery – 0,15 MW każda oraz cztery o mocy 0,66 MW każda, 
 Gradowo – 7 szt. w tym, dwie o mocy 0,6 MW każda, cztery o mocy 1 MW 

każda oraz jedna o mocy 0,5 MW, 
 Lubsin – 2 szt. o mocy 1 MW każda, 
 Przewóz – 3 szt. o mocy 0,3 MW każda, 
 Bycz – 1 szt. o mocy 2 MW, 
 Malina – 1 szt. o mocy 0,9 MW. 

Miasto Radziejów jeden wiatrak 

Gmina Dobre 

Osiem elektrowni wiatrowych o mocy 150 kW każda i wysokości ok. 30 m, 
znajdujących się w miejscowości Przysiek na działkach ewidencyjnych: 
 nr 160 (4 elektrownie),  
 nr 178 (2 elektrownie), 
 nr 179/1 (2 elektrownie).  
Ponadto, gmina Dobre aktywnie uczestniczy w propagowaniu postaw 
skutkujących zwiększeniem liczby gospodarstw domowych wykorzystujących 
energię z OZE. 

Gmina Topólka 

Trzy farmy wiatrowe, na których zlokalizowanych jest łącznie 7 turbin 
wiatrowych znajdujących się w następujących miejscowościach: 
 Głuszynek – turbiny o łącznej mocy 0,6 MW na działkach ewidencyjnych 

 nr 45/47 (2 turbiny),  
 nr 29/1 (1 turbina), 
 nr 29/2 (1 turbina), 

 Torzewo – turbiny o łącznej mocy 0,3 MW na działkach ewidencyjnych: 
 nr 145/1 (1 turbina), 
 nr 144/3 (1 turbina), 

 Orle – turbina o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej nr 66/3. 
Planowana jest budowa czwartej farmy wiatrowej w miejscowości Orle na 
działce ewidencyjnej nr 60/5 o mocy 0,85 MW. 

Gmina Osięciny 

Siedem elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w następujących 
miejscowościach: 

 Bilno – 2 szt. o mocy 150 kW każda, 
 Szalonki: 

– 1 szt. o mocy 200 kW, 
– 1 szt. o mocy 600 kW, 
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Gmina Wykorzystanie energii wiatrowej 
 Zagaj – 1 szt. o mocy 150 kW, 
 Bartłomiejowice – 2 szt. o mocy 150 kW każda. 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie; informacje od gmin wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego 

Budowa coraz większej ilości siłowni wiatrowych (wiatraków) na terenie Powiatu wywołuje 

sprzeciw mieszkańców, szczególnie tych w sąsiedztwie, których powstają wiatraki. Ludność 

zamieszkująca gminy wchodzące w skład Powiatu boi się hałasu jaki wywołują wiatraki, 

ponadto wielu z nich obawia się  również oddziaływania siłowni wiatrowych na faunę 

znajdującą się na pobliskich terenach. 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

4.7.2. Energia wody 

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów 

cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą 

wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Ich 

zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, 

celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy 

wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę  

i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione 

od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą 

jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.  

W chwili obecnej energia wody nie jest wykorzystywana na terenie Powiatu 

Radziejowskiego. Na terenie Powiatu znajduje się rzeka Zgłowiączka, która na wysokości 

Powiatu nie daje możliwości do  wykorzystania hydroenergetycznego.  

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

4.7.3. Energia z biomasy 

Największy potencjał w zakresie wykorzystania biomasy i biogazu posiadają tereny rolnicze 

oraz charakteryzujące się występowaniem dużej koncentracji hodowli zwierzęcej. 

Opłacalność budowy biogazowni zależy również od dodatkowych czynników, m.in. bliskiego 

sąsiedztwa licznych ferm w stosunku do planowanej biogazowni, dużej koncentracji 

zakładów surowcowego przetwórstwa rolnego, spożywczego albo rzeźni, a także 

zapewnienia odpowiedniego zbytu ciepła lub energii elektrycznej.  

BIOMASA 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład 

biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie  

z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki,  
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jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. 

Ustawa o biokomponentach i paliwach ciekłych definiuje biomasę jako „stałe lub ciekłe 

substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, 

pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu 

przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają 

biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze” (Art. 2 ust. 1 pkt. 2). Jednym ze 

sposobów produkcji biomasy jest także uprawa roślin energetycznych. 

Barierą w wykorzystywaniu biomasy może być jej mała masa właściwa nieprzetworzonych 

surowców, co niesie za sobą wysokie koszty transportu od miejsca produkcji (wysokie koszty 

pozyskiwania jednostki masy) do miejsca wykorzystania (koszty transportu). Problem ten 

może być rozwiązany poprzez lokalne wykorzystanie biomasy w instalacjach rozproszonych 

bądź poprzez konwersję (zgazowywanie, pirolizę, karbonizację) na paliwo o lepszych 

właściwościach transportowo-energetycznych (biogaz, paliwo ciekłe lub stałe).  

Obecnie ocenia się, że biomasa jest źródłem energii odnawialnej o największym potencjale 

do wykorzystania w Polsce. Wytwarzanie biomasy kojarzy się przede wszystkim z produkcją 

rolniczą i leśną.  

Województwo kujawsko-pomorskie oraz należący do niego Powiat Radziejowski jest 

obszarem wyposażonym w dobrej jakości gleby uprawne, a rolnictwo ma kluczowe 

znaczenie dla gospodarki tego regionu. Należy ono do województw, które plasuje się 

stosunkowo wysoko w produkcji żywca (zwłaszcza trzody chlewnej), hodowli bydła, drobiu 

czy w mleczarstwie. Region znany jest również z wysokiej jakości zbóż, buraków cukrowych, 

rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw.  

Obecnie biomasa nie stanowi popularnego środka opalania wśród mieszkańców Powiatu.  

W przyszłości może się ona jednak stać alternatywą dla wykorzystania węgla czy drewna,  

z uwagi na dobre wyposażenie w surowce niezbędne do jej produkcji. 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

BIOGAZ 

Prawo energetyczne definiuje biogaz rolniczy jako „paliwo gazowe otrzymywane w procesie 

fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub 

stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa 

produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego  

z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów” (Art. 3 ust. 

20a). Biogaz może być również wytwarzany podczas fermentacji anaerobowej bądź rozpadu 

gnilnego ścieków i odpadów komunalnych.  
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Opłacalność budowy biogazowni zależy od wielu czynników, m.in. bliskiego sąsiedztwa 

licznych ferm w stosunku do planowanej biogazowni, dużej koncentracji zakładów 

surowcowego przetwórstwa rolnego, spożywczego albo rzeźni, a także zapewnienia 

odpowiedniego zbytu ciepła lub energii elektrycznej.  

Ze względu na rolniczy charakter Powiatu Radziejowskiego można wnioskować, że Powiat 

dysponuje dużym potencjałem w zakresie wykorzystania biogazu. Obecnie na terenie 

Powiatu Radziejowskiego nie funkcjonuje biogazownia rolnicza. 

4.7.4. Energia geotermalna 

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii 

geotermalnej stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła  oraz 

geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.  

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) 

jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią 

gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko 

naturalne. Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczają  się 

stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju  

energii są:  

 duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;  

 ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą 

„uciec” z miejsca eksploatacji;  

 ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;  

 efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 

atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy  (np. 

siarkowodór) i minerały.  

Powiat Radziejowski znajduje się na terenie, gdzie temperatura wód geotermalnych na 

głębokości 2000 m p.p.t. wynosi 70-75°C. Położenie takie stanowi korzystne źródło 

pozyskiwania energii. 
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Rysunek 6. Mapa temperatury na głębokości 2000 m p.p.t. 

 

Źródło: http://www.pgi.gov.pl/  

W chwili obecnej na terenie Powiatu Radziejowskiego wykorzystywane są pompy ciepła, 

jednak brak dokładnej ewidencji. 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

4.7.5. Energia słoneczna 

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc  

w energię elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz w ciepło – za pomocą 

kolektorów słonecznych. 

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone 

jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc 

odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Ogniwa 

fotowoltaiczne mogą być wykorzystane do zasilania znaków ostrzegawczych przy drogach  

i reklam. Na terenach o silnej koncentracji zabudowy mogą zostać zamontowane na dachach 

budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, natomiast na terenach 

niezagospodarowanych – mogą powstać farmy fotowoltaiczne.  
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Rysunek 7. Usłonecznienie względne na terenie Polski 

 
Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/ 

Planując inwestycje w technologie energii słonecznej należy pamiętać, że nasłonecznienie 

podlega wahaniom w zależności od pory dnia i roku, a w naszej strefie klimatycznej pogoda 

dodatkowo bywa kapryśna, co wpływa na zmienną liczbę dni słonecznych w roku. Główną 

barierą ograniczającą stosowanie instalacji solarnych w Polsce jest także dość wysoki koszt 

realizacji przedsięwzięcia. Coraz wyższa jest jednak dostępność preferencyjnych źródeł 

finansowania tego typu proekologicznych inwestycji, co przyczynia się do ich popularyzacji  

i powszechniejszego zastosowania, także w budownictwie indywidualnym. 

Powiat Radziejowski położony jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku 

(czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 34-

36%. Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego 

padającego na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Powiatu wynoszą 3 700 MJ/m2, 

zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 1 600.  
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Rysunek 8. Liczba godzin promieniowania słonecznego w Polsce 

 

Źródło: Lorenc H. (2005) Atlas klimatu Polski, IMGW 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego występują korzystne warunki do wykorzystania energii 

promieniowania słonecznego. Energia słoneczna może stanowić na tym terenie jedno  

z alternatywnych źródeł energii – zwłaszcza w gospodarstwach jednorodzinnych. 

Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia 

płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem 

rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach 

mieszkalnych  i budynkach użyteczności publicznej.   

W chwili obecnej na terenie Powiatu Radziejowskiego funkcjonują instalacje wykorzystujące 

energię słoneczną są to kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Znajdują się one na 

terenie:  

 miasta i gminy Piotrków Kujawski – elektrownie słoneczne zlokalizowane na 

działkach ew. nr 1280/7 oraz 1280/1 o mocy 0,25 MW każda., panele fotowoltaiczne 

zajmują 0,2 ha; 

 miasta Radziejów – 10 kolektorów słonecznych. 
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4.8. Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych 

ROLNICTWO 

Do pożądanych, planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą: 

 optymalne wykorzystanie potencjału biologicznego gleb, poprzez dostosowanie 

rodzaju produkcji do jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zalesienie 

nieprzydatnych dla rolnictwa oraz zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych 

przekazywanych na inne cele, zwłaszcza gruntów wysokich klas bonitacyjnych, 

 podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych dzięki poprawie jakości produkcji 

rolniczej, 

 powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania 

nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia  

i gospodarowania obornikiem i gnojowicą, regulacji stosunków wodnych, 

mechanizacji prac polowych, 

 wprowadzenie na szeroką skalę rolnictwa ekologicznego i rozwój agroturystyki, 

 rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w szczególności 

infrastruktury związanej z ochroną środowiska. 

W związku z realizacją dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony 

wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł 

rolniczych (tzw. dyrektywy azotanowej) Dyrektor RZGW w Gdańsku określa i weryfikuje co  

4 lata wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszary 

szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 

należy ograniczyć oraz ustanawia programy działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (podstawa prawna: art. 47 

ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie Powiatu Radziejowskiego znajdują się 

obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 

rolniczego (obszary OSN), z których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do 

wód – jest to obszar Kanału Bachorze (PLRW6000018817899).  

Źródło: http://www.poznan.rzgw.gov.pl 

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych  
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i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 

należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, 

Niemna, Świeżej oraz Jarft na terenie Powiatu Radziejowskiego znajdują się obszary 

szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego 

(obszary OSN), z których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód. Są 

to: Zgłowiączka od źródeł do wpływu do jez. Głuszyńskiego (PLRW20001727819), 

Zgłowiączka wypływu z jez. Głuszyńskiego do Chodeczki bez Chodeczki 

(PLRW20002027859), oraz J. Głuszyńskie (PLLW20035). 

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl/  

Wg danych z 2014 roku pochodzących z GUS, użytki rolne stanowiły ok. 87,25% 

powierzchni Powiatu Radziejowskiego. 

Jednym z problemów na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski jest nieprawidłowe 

sytuowanie przez rolników pryzm kiszonek, balotów, stogów itp. Dotyczy to w szczególności 

usytuowania w stosunku do granic działek sąsiadujących oraz dróg publicznych. 

PRZEMYSŁ 

Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach produkcji przemysłowej, usług  

i handlu proponuje się wprowadzenie następujących zasad zrównoważonego rozwoju: 

1. zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 

2. zasada utrzymania i ochrony istniejących zasobów środowiska przyrodniczego, 

3. zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu 

wysokiego udziału terenów zielonych, 

4. zasada stosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT), w tym technologii 

energooszczędnych z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii 

odnawialnej, 

5. zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz jej skutków dla ludzi  

i środowiska. 

Wg danych z 2016 roku pochodzących z GUS, na terenie Powiatu Radziejewskiego  

w sektorze prywatnym funkcjonowało 909 podmiotów należące do Sekcji G – handel hurtowy 

i detaliczny. Na terenie Powiatu Radziejowskiego działają zakłady przemysłowe, których 

działalność może potencjalnie stanowić uciążliwość dla środowiska przyrodniczego. Są to 

m.in.  

 Proszkownia mleka Sp. z o.o. w Piotrkowie Kujawskim (m. i gm. Piotrków Kujawski), 

 Polski Transport Ciężarowy Sp. z o.o. – Dobre (gm. Dobre). 
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Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

TRANSPORT 

Jednym z atutów Powiatu Radziejowskiego jest dobry układ komunikacyjny. Z uwagi na 

zwiększający się ruch pojazdów proponuje się następujące cele dla zrównoważenia sektora 

transportu: 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: 

 uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów  

w zakresie walorów użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, 

jakie będą w tym czasie obowiązywały w Unii Europejskiej, 

 doprowadzenie ogólnej przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury 

transportowej, a także jej rozmieszczenia przestrzennego, do stanu w pełni 

odpowiadającego rzeczywistym potrzebom przewozowym, eliminującego zarówno 

„zatory” transportowe, jak i zbyt mały stopień wykorzystania stworzonego 

potencjału oraz ewentualne, związane z takim zjawiskiem straty, 

 poprawę stanu istniejących dróg i ulic (w zależności od konieczności - poprzez ich 

przebudowę, utwardzenie, modernizację, poszerzenie), 

 Usprawnienie i wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, 

 Rozwój komunikacji zbiorowej oraz poprawa warunków podróżowania. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego znajdują się: droga krajowa nr 62, drogi wojewódzkie  

nr 266, 267, 301, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO 

Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównoważenia gospodarki komunalnej 

i budownictwa obejmują: 

1. Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i regulacji 

Unii Europejskiej, a także określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki 

gospodarowania, dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej 

w zakresie: uzdatniania wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

zagospodarowania odpadów, ograniczania emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, 

opomiarowanie zużycia wody i ciepła, zmniejszenie strat przesyłowych wody i ciepła, 

2. Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego w Powiecie, obejmującego zachowanie 

właściwych relacji pomiędzy terenami zabudowanymi i terenami otwartymi; zaplanowany, 

zharmonizowany z krajobrazem kształt architektoniczno-urbanistyczny pojedynczych 

budynków i ich zespołów, dbałość o czystość i porządek, 

3. Szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych 

(organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza 
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uciążliwość dla środowiska, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie 

i rekultywacja zajętego terenu po zakończeniu inwestycji, itp., skuteczne wspierane 

nadzorem inwestorskim i administracyjnym w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte  

w wykonanych ocenach oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko. 

TURYSTYKA I REKREACJA 

Docelowe cechy zrównoważenia sektora rekreacji i turystyki obejmują:  

 optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych powiatu do celów rekreacji  

i turystyki, 

 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

 wspieranie towarzystw i fundacji zajmujących się turystyką, rekreacją i sportem, 

 wspieranie rozbudowy szlaków pieszych, konnych i rowerowych, 

 kontynuacja i wdrażanie programów wspierających rozwój rekreacji i sportu 

mieszkańców, organizacja turniejów i zawodów sportowych, 

 rozszerzanie edukacji ekologicznej o przyrodę powiatu, 

 ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego ( w tym m.in. poprzez gminne programy 

opieki nad zabytkami). 

Powiat Radziejowski jest miejscem atrakcyjnym turystycznie, zarówno pod względem 

przyrodniczym jak i kulturowym. Na jego terenie znajduje się duża liczba obiektów 

historycznych oraz zabytkowych, m.in. zespoły pałacowo – parkowe, o których była mowa  

w rozdziale 5.8.3. 

5. Analiza stanu środowiska przyrodniczego Powiatu 

5.1. Ochrona klimatu i jakość powietrza 

Zgodnie z regionalizacją rolniczo – klimatyczną wg W. Okołowicza i D. Martyn, obszar 

Powiatu Radziejowskiego znajduje się w obrębie zaliczanym do nadwiślańskiej dzielnicy 

rolniczo-klimatycznej. Klimat tej dzielnicy charakteryzuje: 

 roczna amplituda temperatury powietrza nawet >21,5°C 

 średnia temperatura lipca – 17,5-18,0°C; 

 średnia temperatura stycznia – -4,0°C do -2,5°C; 

 roczna suma opadów – < 500 mm. 
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Rysunek 9. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg W. Okołowicza i D. Martyn 

 

 
Źródło: http://www.wiking.edu.pl 

Powietrze atmosferyczne należy do najważniejszych chronionych komponentów środowiska 

przyrodniczego. Obowiązujące regulacje prawne odnoszą się przede wszystkim do jego 

jakości oraz kontroli emisji w postaci pozwoleń na emisję gazów i pyłów. Ze względu  

na porozumienia międzynarodowe, ochrona powietrza atmosferycznego obejmuje również 

warstwę ozonową i klimat. 

W polskim prawie środowiskowym zakres i sposoby ochrony powietrza atmosferycznego  

są określone głównie w ustawie Prawo ochrony środowiska. Przepisy te dotyczą ochrony 

zasobów środowiska przyrodniczego, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, wydawania 

pozwoleń, opłat i kar administracyjnych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 

Potrzeba prawnej ochrony powietrza jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które w ustawie – 

Prawo ochrony środowiska zostało zdefiniowane jako emisja, która może być szkodliwa 
dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 
materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować 
z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska (art. 3 pkt 49 u.p.o.ś.). 
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Postępująca urbanizacja przyczynia się do wzrostu liczby źródeł emisji zanieczyszczeń. 

Badania jakości powietrza potwierdzają, że emisja antropogeniczna jest głównym źródłem 

zanieczyszczeń powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. 

Najczęściej stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział: 

 źródła punktowe (emisja punktowa) związane z energetycznym spalaniem paliw 

i procesami technologicznymi w zakładach przemysłowych; 

 źródła liniowe (emisja liniowa) związane z komunikacją; 

 źródła powierzchniowe (emisja powierzchniowa) niskiej emisji rozproszonej 

komunalno-bytowej i technologicznej. 

EMISJA PUNKTOWA 

Punktowe źródła mają istotny wpływ na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi głównie z dużych zakładów przemysłowych 

emitujących pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla oraz metale ciężkie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271), podmioty gospodarcze 

zobowiązane są do sporządzania rocznych raportów o wielkościach emisji gazów 

cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza. Ustawowy obowiązek 

raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich 

korzystających ze środowiska. 

Na stan czystości powietrza w Powiecie Radziejowskim mają wpływ zanieczyszczenia 

związane z energetyką zawodową i działalnością zakładów przemysłowych zlokalizowanych 

na jego terenie. Zanieczyszczenia te to przede wszystkim pyły, tlenki węgla, siarki i azotu, 

które w sprzyjających warunkach meteorologicznych przenoszone są poprzez atmosferę na 

znaczne odległości. Zanieczyszczenia pochodzące z procesów technologicznych to głównie 

pyły oraz często toksyczne gazy.  

EMISJA LINIOWA 

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych to tzw. emisja liniowa. System 

komunikacyjny ma istotny wpływ na stan jakości powietrza głównie z tytułu transportu 

drogowego. Pomimo działań w zakresie modernizacji i przebudowy dróg, ciągły wzrost ruchu 

samochodowego pociąga za sobą degradację stanu technicznego nawierzchni, a co za tym 

idzie zwiększenie hałasu komunikacyjnego i wzrost ilości zanieczyszczeń uwalnianych  

do atmosfery. W im gorszym stanie technicznym znajduje się nawierzchnia drogi, tym 

mniejsza prędkość poruszania się pojazdem. Powoduje to dłuższy czas pokonania danego 

odcinka trasy, a co za tym idzie, większe spalanie i większą emisję spalin do powietrza. 
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Poziom zanieczyszczenia powietrza jest zależny od natężenia ruchu na poszczególnych 

trasach komunikacyjnych. Wielkość emisji za źródeł komunikacyjnych zależna jest od ilości  

i rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa jak również od procesów 

związanych ze zużyciem opon, hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg. Emisję 

związaną z ww. procesami zalicza się do tzw. emisji pozaspalinowej. Dodatkowy wpływ na 

wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja wtórna (z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni 

dróg.  

Na terenie Powiatu Radziejowskiego, największa emisja liniowa występuje w obrębie 

ruchliwych dróg tj.: drogi krajowej, dróg wojewódzkich i powiatowych. Jest to główna 

przyczyna zanieczyszczenia powietrza na terenie Powiatu w wyniku emisji liniowej. 

Na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza oraz hałas 

komunikacyjny ważne jest prowadzenie działań naprawczych, w tym mających na celu 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (w tym pyłu zawieszonego i hałasu), 

poprzez przywrócenie wymaganych standardów dróg lokalnych i regionalnych oraz 

wykorzystanie mniej uciążliwych dla środowiska form ruchu, tj. ruch pieszy i rowerowy.  

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych warto kontynuować działania 

polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących (w tym również likwidacja 

nieutwardzonych poboczy).  

Do ograniczenia emisji ze źródeł liniowych na terenie Powiatu Radziejowskiego mogą 

przyczynić się głównie inwestycje w zakresie przebudowy/modernizacji szlaków 

komunikacyjnych oraz ceny paliw, które prawdopodobnie zmuszą część społeczeństwa do 

zmiany nawyków na bardziej ekonomiczne. Korzystny wpływ na ograniczenie tego rodzaju 

emisji wywierają również kampanie społeczne o tematyce proekologicznej (zachęcanie do 

korzystania ze środków transportu publicznego), ekonomicznego podróżowania 

samochodem (zorganizowanie dojazdów przy maksymalnym wykorzystaniu liczby miejsc  

w pojeździe, co zmniejsza koszty podróży i jednocześnie ogranicza emisję zanieczyszczeń 

na skutek mniejszej ilości spalonego paliwa) lub jeśli to tylko możliwe, zastępowanie 

samochodu rowerem. 

EMISJA POWIERZCHNIOWA 

Źródłem emisji powierzchniowej, pochodzącej z sektora bytowego, są lokalne kotłownie  

i paleniska domowe. Na terenie Powiatu Radziejowskiego część mieszkańców ogrzewa 

swoje domy węglem, co przyczynia się do wzrostu emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, 

pyłów, sadzy oraz tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. Coraz wyższe ceny paliw 

opałowych przyczyniają się z kolei do poszukiwania różnego rodzaju oszczędności. Z tego 

powodu część mieszkańców spala w swoich piecach różnego rodzaju odpady, emitujące 
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duże ilości toksycznych zanieczyszczeń do atmosfery. Praktyki te są w dalszym ciągu 

powszechne na obszarach wiejskich. 

W konsekwencji na terenie Powiatu Radziejowskiego, podobnie jak w całej Polsce, 

zaobserwować można zjawisko tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji pochodzącej ze źródeł 

o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne 

na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. 

Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania 

budynków mieszkalnych. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim 

indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglem (ekogroszek, miał węglowy), 

drewnem i olejem opałowym, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe                 

i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie 

każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery 

zanieczyszczeń. 

Sposobem ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu jest termomodernizacja budynków 

mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, których przegrody zewnętrzne nie 

spełniają warunków technicznych w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła. 

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wiążą się z istotnym 

ograniczeniem zapotrzebowania budynku na ciepło, co znajduje bezpośrednie 

odzwierciedlenie w ilości spalanego paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszczeń. 

W wyniku spalania paliw naturalnych, oprócz ciepła, powstają również gazy spalinowe oraz – 

w przypadku paliw stałych – popioły i żużle. Skład spalin jest różny w zależności od rodzaju 

paliwa oraz samego procesu spalania, który wbrew pozorom jest procesem 

skomplikowanym, zależnym od temperatury, ilości paliwa, rodzaju palnika lub paleniska  

i wielu innych czynników. 

Głównym składnikiem spalin powstających przy spalaniu paliw stałych jest dwutlenek węgla 

(CO2), w mniejszych ilościach dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO2), 

para wodna (H2O), sadza i pył. W przypadku paliw ciekłych i gazowych udział pary wodnej 

w spalinach jest większy i porównywalny z ilością CO2, natomiast nie ma w nich pyłów, 

a w przypadku gazu ziemnego – SO2. Niektóre gatunki ropy naftowej także nie posiadają 

związków siarki. W spalinach pochodzących z paliw ciekłych i gazowych również występują, 

choć w mniejszych ilościach, tlenki azotu i sadza, gdyż ich obecność jest związana raczej 

z samym procesem spalania niż z rodzajem paliwa. 
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 Tlenki węgla 
Z punktu widzenia ochrony środowiska rozróżnia się dwa rodzaje dwutlenków węgla: 

przyjazny dla środowiska – o krótkim (trwającym od 1 roku kilkudziesięciu lat) obiegu  

w przyrodzie, który powstaje w procesach utleniania biomasy (drewna, słomy, 

biopaliw i biomasy) i nieprzyjazny, który jest produktem spalania paliw 

nieodnawialnych (węgla, ropy, gazu), a cykl jego obiegu określa się w milionach lat. 

 Tlenki siarki 
Głównym źródłem emisji SO2 jest energetyka – 90%, natomiast za pozostałe 10% 

emisji odpowiada przemysł i komunikacja. Dwutlenek siarki, jako taki nie szkodzi 

środowisku, jednak w obecności ozonu – O3, który powstaje podczas wyładowań 

atmosferycznych, przekształca się w bardzo niebezpieczny dla środowiska SO3, który 

łączy się w chmurach z parą wodną i spada na ziemię w postaci kwaśnego deszczu. 

 Związki organiczne 
Związki organiczne w spalinach to głównie węglowodory alifatyczne (parafiny), które 

są praktycznie obojętne dla środowiska, oraz policykliczne węglowodory aromatyczne 

(wielopierścieniowe), które alergizują, podrażniają błony śluzowe, a nawet mogą 

wywoływać nowotwory. Najbardziej znany z tych związków to benzo(a)piren (BaP), 

który jest związkiem silnie rakotwórczym. Przyczyną powstawania tych 

węglowodorów jest niepełne spalanie paliw przy zbyt małej ilości powietrza, termiczny 

rozkład paliwa (piroliza) również wobec braku tlenu, a także gwałtowne schładzanie 

płomienia na skutek nierównomiernego spalania, rozruchu urządzenia lub spalania 

paliw w nieodpowiednich kotłach, palnikach lub silnikach. 

 Sadza 
Głównym składnikiem sadzy, która tworzy ze spalinami lub powietrzem aerozol 

nazywany dymem, jest węgiel bezpostaciowy. Sadza zawiera także węglowodory. 

Ponieważ z węglowodorów aromatycznych sadza powstaje łatwiej niż z alifatycznych, 

więc to one są drugim składnikiem sadzy. Należy zatem przypuszczać, że sadza 

może mieć, podobnie jak i węglowodory aromatyczne, działanie rakotwórcze. 

 Pyły 
Pyły i popioły to stałe składniki mineralne, które pozostają po spaleniu paliw. Popiół 

i sadza stanowią główne składniki dymu, którego cząsteczki o rozmiarach 

nieprzekraczających 0,1 μm mają bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię, dzięki 

której adsorbują lotne toksyczne składniki spalin i dlatego są bardzo niebezpieczne 

dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także roślin. 

Najważniejsze negatywne skutki oddziaływania produktów spalania paliw nieodnawialnych, 

głównie węgla kamiennego i brunatnego, to pogłębienie się efektu cieplarnianego oraz 
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powiększanie się stref występowania smogu. Kwaśny smog, zwany londyńskim, na skutek 

inwersji aerozolu, składającego się z tlenków siarki i pyłu ze spalonego węgla oraz mgły, 

zamiast unosić się jako cieplejszy od powietrza, opada na miasto i zatruwa jego 

mieszkańców. Wraz z rozwojem motoryzacji i komunikacji miejskiej, oprócz smogu 

londyńskiego, pojawił się nowy rodzaj smogu, zwany fotochemicznym, który atakuje 

w upalne lata. Smog ten zawiera, oprócz tlenków siarki i pyłów, także: tlenki azotu, związki 

organiczne, np. aldehydy, ketony, azotany i nadtlenki organiczne oraz ozon. W efekcie 

zamkniętego cyklu ponad 200 reakcji chemicznych, efekt smogu fotochemicznego pogłębia 

się, a jego produkty nie są obojętne dla środowiska. Wolne rodniki działają rakotwórczo, 

a ozon, który w stratosferze chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, w dolnych 

warstwach atmosfery jest równie niebezpieczny dla organizmów żywych jak związki 

rakotwórcze.  

Negatywne oddziaływanie energetyki konwencjonalnej na środowisko obejmuje ponadto: 

 zakwaszenie atmosfery tlenkami siarki i azotu wskutek czego giną lasy, zamiera życie  

w rzekach i jeziorach; 

 brak tlenu w środowisku morskim, co jest następstwem emisji tlenków azotu, zaburza 

równowagę pokarmową w morzu ze szkodą dla żyjących w nim organizmów 

roślinnych i zwierzęcych; 

 zanieczyszczenie wód zaskórnych metalami ciężkimi wymywanymi z nieprawidłowo 

składowanych popiołów i żużli, a także produktami ubocznymi powstającymi podczas 

oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi. 

Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń powietrza są groźniejsze od zanieczyszczeń wód 

czy gleb, ze względu na nie dającą nie kontrolować łatwość rozprzestrzeniania. 

STAN POWIETRZA 

W 2016 r. WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza  

w województwie kujawsko-pomorskim. Klasyfikację stanu powietrza dla tego obszaru 

wykonuje się w 4 strefach: aglomeracji bydgoskiej, mieście Toruń, mieście Włocławek  

i w strefie kujawsko-pomorskiej. Powiat Radziejowski należy do strefy kujawsko-pomorskiej. 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska w terminie do 30 kwietnia każdego roku dokonuje oceny 

poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej 

substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio: 

 przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, 
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 mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji, 

 nie przekracza poziomu dopuszczalnego, 

 przekracza poziom docelowy, 

 nie przekracza poziomu docelowego, 

 przekracza poziom celu długoterminowego, 

 nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 

Zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie – Prawo ochrony środowiska: 

 poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji, który ma być osiągnięty  

w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom 

dopuszczalny jest standardem jakości powietrza; 

 poziom docelowy oznacza poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym 

czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych  

i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub 

ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko 

jako całość; 

 poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji, poniżej którego, zgodnie 

ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub 

środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty  

w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; 

 margines tolerancji – oznacza wartość, o którą przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu substancji w powietrzu nie powoduje obowiązku sporządzenia projektu 

uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 

dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, docelowego i celu 

długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia  

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniki oceny poziomów substancji 

w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ustawy P.O.Ś. 

Klasyfikację wykonuje się odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i odrębnie ze 

względu na ochronę roślin. W ocenie rocznej za 2016 rok, podobnie jak w ocenie za lata 

2012-2015, odrębnej ocenie nie podlegają uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, jak 

to miało miejsce w latach poprzednich, co związane jest z wejściem w życie Rozporządzenia 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        74 
 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  

w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031). 

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie (dla kryteriów: poziom 

dopuszczalny i poziom docelowy) jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej wymienionych 

klas: 

 klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych albo poziomów docelowych, 

 klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  

o margines tolerancji (ze względu na to, że w 2016 roku nie obowiązywał żaden 

margines tolerancji, nie było podstaw nadania klasy B), 

 klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines 

tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne albo przekraczają poziomy 

docelowe. 

W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie 

klas: 

 klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu 

długoterminowego. 

W rocznej ocenie jakości powietrza za 2016 rok utrzymano dodatkową klasyfikację stref, 

wprowadzoną w ocenie za 2013 rok dla pyłu PM2,5, a stosowaną również w ocenie rocznej 

za lata 2014-2015. Oprócz poziomu dopuszczalnego określonego dla tzw. fazy I 

(obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r.) –  

25 μg/m3, zastosowano poziom dopuszczalny określony dla tzw. fazy II, równy 20 μg/m3  

z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 roku. Jest to orientacyjna wartość dopuszczalna, 

która zostanie zweryfikowana przez Komisję Europejską w świetle dalszych informacji, w tym 

na temat skutków dla zdrowia i środowiska oraz wykonalności technicznej. 

Dla pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom dopuszczalny dla fazy II zostały określone 

następujące klasy: A1 i C1. Klasa A1 oznacza brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

dla fazy II, klasa C1 - przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II. 

W poniższej tabeli zawarte jest zestawienie wynikowej klasyfikacji poszczególnych 

zanieczyszczeń w powietrzu dla strefy kujawsko-pomorskiej. 
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Tabela 12. Wynikowa klasyfikacja dla strefy kujawsko-pomorskiej w 2016 r. ze względu na 
poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji Nazwa 
strefy SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 C6H6 Pb As Cd Ni B(a)P O3 
Strefa 

kujawsko-
pomorska 

A A A C C/C1 A A A A A C A/D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 
2016 WIOŚ Bydgoszcz 

Interpretując wyniki klasyfikacji należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany 

ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny 

problem związany z daną substancją. 

Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku 

węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu oraz niklu strefę kujawsko-pomorską 

zaliczono do klasy A. 

W przypadku poziomu docelowego dla ozonu strefę kujawsko-pomorską zaliczono do klasy 

A. Odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu strefę zaliczono do 

klasy D2. 

Ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 strefę kujawsko-

pomorską zaliczono do klasy C.  

W przypadku poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 strefę kujawsko-pomorską zaliczono do 

klasy C, natomiast w przypadku poziomu dopuszczalnego (II faza) pyłu 2,5 strefę kujawsko-

pomorską zaliczono do klasy C1.  

W roku 2016 stwierdzono również przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu; 

strefę kujawsko-pomorską zaliczono do klasy C. 

Tabela 13. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 
Nazwa strefy 

SO2 NOx O3 
Strefa kujawsko-pomorska A A A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 
2016 WIOŚ Bydgoszcz 

W wyniku oceny za rok 2016 pod kątem stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu strefę 

zaliczono do klasy A. Oznacza to, że w województwie nie odnotowano przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu tych substancji. Również wyniki modelowania matematycznego 

przeprowadzonego dla ozonu pod kątem ochrony roślin nie wskazują przekroczeń poziomu 
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docelowego w województwie kujawsko-pomorskim. Na podstawie otrzymanych wyników 

strefę zaliczono do klasy A. 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 
2016 WIOŚ Bydgoszcz 

W 2016 roku na terenie Powiatu Radziejowskiego prowadzono pomiary dwutlenku siarki  

i dwutlenku azotu metoda pasywną w 10 punktach: 

1. Piotrków Kujawski ul. Kościelna, 

2. Piotrków Kujawski ul. Kaliska, 

3. Piotrków Kujawski ul. Włocławska, 

4. Radziejów, Rynek, 

5. Radziejów, ul. Kruszwicka, 

6. Bytoń, 

7. Dobre, 

8. Płowce, 

9. Topólka, 

10. Osięciny. 

Metoda pasywna polega na miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników na 

wysokości ok. 3 metrów. Próbnik wykonany jest z barwionego na czarno polietylenu, jego 

średnica wynosi 25 mm, a głębokość 10 mm. Podczas ekspozycji próbniki wieszane są 

wlotem do dołu, co dodatkowo chroni jest przed wpływem światła słonecznego oraz 

ewentualnym wypłukaniem zawartości próbnika spowodowanym opadami atmosferycznymi. 

Dwutlenek siarki i dwutlenek azotu podczas ekspozycji próbnika przedostają się na drodze 

dyfuzji do wnętrza próbnika, gdzie są pochłaniane. 

Wyniki pomiarów prezentują poniższe tabele. 
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Tabela 14. Miesięczne stężenia dwutlenku siarki (SO2) w 2016 roku (w µg/m3) 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
miejscowość/ulica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 41,1 18,6 20,2 4,8 2,3 2,2 1,7 2,4 4,9 15,0 22,8 28,3 

Piotrków Kujawski, ul. Kaliska 11,9 13,3 9,9 11,1 1,8 2,5 1,2 1,9 2,4 6,6 8,8 5,7 

Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 16,8 23,9 9,4 4,4 1,4 2,7 1,1 2,2 2,5 8,9 14,7 10,1 

Radziejów, Rynek 22,8 22,6 17,6 6,7 2,2 2,5 1,7 1,9 2,7 12,6 24,7 21,1 

Radziejów, ul. Kruszwicka 27,9 17,1 13,2 4,1 2,1 2,2 4,6 2,0 3,4 8,3 19,9 19,2 

Bytoń 12,8 12,0 8,3 4,1 2,3 2,3 1,8 1,7 1,8 4,0 8,1 10,6 

Dobre 15,8 11,1 11,9 4,9 1,7 2,7 1,3 2,5 2,7 7,4 7,9 7,3 

Płowce 9,8 4,9 6,1 4,2 1,2 2,7 1,4 4,2 2,0 3,5 3,4 4,0 

Topólka 19,1 11,6 14,1 4,0 1,0 2,2 1,3 1,7 2,4 8,3 9,9 13,0 

Osięciny 19,4 16,4 11,9 7,2 1,8 4,1 2,3 2,4 3,3 9,2 12,5 20,1 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 

Tabela 15. Roczne stężenia dwutlenku siarki (SO2) w 2016 roku (w µg/m3) 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
miejscowość/ulica 

stężenie 
średnie 
roczne 

SO2 

stężenie 
średnie 

półrocza 
zimowego 

stężenie 
średnie 
półrocza 
letniego 

max 
stężenie 

miesięczne 
min stężenie 
miesięczne 

liczba 
wyników 

miesięcznych   
w roku 

liczba 
wyników 

miesięcznych 
w półroczu 
zimowym 

liczba 
wyników 

miesięcznych 
w półroczu 

letnim 

Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 13,7 24,3 3,0 41,1 1,7 12 6 6 

Piotrków Kujawski, ul. Kaliska 6,4 9,4 3,5 13,3 1,2 12 6 6 

Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 8,2 14,0 2,4 23,9 1,1 12 6 6 

Radziejów, Rynek 11,6 20,2 2,9 24,7 1,7 12 6 6 

Radziejów, ul. Kruszwicka 10,3 17,6 3,1 27,9 2,0 12 6 6 
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Lokalizacja punktu pomiarowego 
miejscowość/ulica 

stężenie 
średnie 
roczne 

SO2 

stężenie 
średnie 

półrocza 
zimowego 

stężenie 
średnie 
półrocza 
letniego 

max 
stężenie 

miesięczne 
min stężenie 
miesięczne 

liczba 
wyników 

miesięcznych   
w roku 

liczba 
wyników 

miesięcznych 
w półroczu 
zimowym 

liczba 
wyników 

miesięcznych 
w półroczu 

letnim 

Bytoń 5,8 9,3 2,4 12,8 1,7 12 6 6 

Dobre 6,4 10,2 2,6 15,8 1,3 12 6 6 

Płowce 4,0 5,3 2,6 9,8 1,2 12 6 6 

Topólka 7,4 12,7 2,1 19,1 1,0 12 6 6 

Osięciny 9,2 14,9 3,5 20,1 1,8 12 6 6 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 

Tabela 16. Miesięczne stężenia dwutlenku azotu (NO2) w 2016 roku (w µg/m3) 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
miejscowość/ulica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 21,2 13,1 16,4 8,8 8,5 8,0 8,5 13,5 16,8 17,1 26,4 23,3 

Piotrków Kujawski, ul. Kaliska 10,8 12,0 10,5 11,8 6,9 10,1 6,0 10,1 14,9 14,0 18,7 16,9 

Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 14,1 16,5 11,5 8,4 9,4 6,6 7,8 8,9 10,4 11,9 25,5 19,6 

Radziejów, Rynek 18,8 17,4 15,4 11,0 10,7 7,4 8,2 9,5 14,7 16,7 27,0 21,1 

Radziejów, ul. Kruszwicka 16,4 13,7 13,4 9,4 7,3 6,7 7,7 9,2 12,2 13,3 25,9 19,5 

Bytoń 12,7 10,6 9,9 7,0 7,0 5,9 7,1 9,1 11,2 10,3 16,4 16,4 

Dobre 16,4 10,8 10,7 7,7 6,7 7,7 7,1 9,3 10,5 14,7 19,7 17,1 

Płowce 12,2 9,8 8,9 6,8 7,7 8,6 8,7 9,5 13,2 11,6 16,4 14,9 

Topólka 15,5 12,9 12,4 7,9 8,6 9,2 9,1 11,5 13,9 13,4 17,6 18,2 

Osięciny 15,3 11,2 10,0 7,3 5,3 6,6 6,3 8,1 10,4 12,4 18,5 18,9 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 
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Tabela 17. Roczne stężenia dwutlenku azotu (NO2) w 2016 roku (w µg/m3) 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
miejscowość/ulica 

stężenie 
średnie 
roczne 

NO2 

stężenie 
średnie 

półrocza 
zimowego 

stężenie 
średnie 
półrocza 
letniego 

max 
stężenie 

miesięczne 

min 
stężenie 

miesięczne 

liczba 
wyników 

miesięcznych 
w roku 

liczba 
wyników 

miesięcznych 
w półroczu 
zimowym 

liczba 
wyników 

miesięcznych 
w półroczu 

letnim 

Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 15,1 19,6 10,7 26,4 8,0 12 6 6 

Piotrków Kujawski, ul. Kaliska 11,9 13,8 10,0 18,7 6,0 12 6 6 

Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 12,5 16,5 8,6 25,5 6,6 12 6 6 

Radziejów, Rynek 14,8 19,4 10,3 27,0 7,4 12 6 6 

Radziejów, ul. Kruszwicka 12,9 17,0 8,7 25,9 6,7 12 6 6 

Bytoń 10,3 12,7 7,9 16,4 5,9 12 6 6 

Dobre 11,5 14,9 8,2 19,7 6,7 12 6 6 

Płowce 10,7 12,3 9,1 16,4 6,8 12 6 6 

Topólka 12,5 15,0 10,0 18,2 7,9 12 6 6 

Osięciny 10,9 14,4 7,3 18,9 5,3 12 6 6 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 
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Uzyskane dane wskazują, że nie odnotowano przekroczeń wyżej wymienionych substancji. 

Najwyższe stężenia dwutlenku siarki odnotowano w Piotrkowie Kujawskiem przy ul. 

Kościelnej (13,7 µg/m3), najniższe zaś w Płowcach (4,0 µg/m3). W przypadku dwutlenku 

azotu, najwyższe stężenia odnotowano również w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Kościelnej  

(15,1 µg/m3), najniższe zaś w Bytoniu (10,3 µg/m3). 

Na 10 stanowiskach pomiarów pasywnych stężenia z sezonu grzewczego były wyższe od 

stężeń z ciepłej połowy roku. Przyczyną jest spalanie paliw w sektorze mieszkaniowo-

usługowym czyli tzw. „niska emisja”. Aktualnie najpoważniejszym problemem  

w województwie jak i w całej Polsce jest zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10. Pyły 

stanowią substancje stałe rozproszone w powietrzu. Najgroźniejsze dla zdrowia ludzi są 

najdrobniejsze frakcje pyłu (<10 µm, a szczególnie <2,5 µm). Badania WIOŚ wykazały 

ogromny wpływ niskiej emisji na jakość powietrza atmosferycznego, szczególnie w zakresie 

pyłu zawieszonego PM10, benzo(α)pirenu w pyle PM10. Poważnym problemem jest 

zagrożenie nadmierną koncentracją tym benzo(α)pirenu w powietrzu w sezonie grzewczym. 

Przyczyną wysokich stężeń WWA jest emisja niska, a proceder nielegalnego spalania przez 

mieszkańców odpadów komunalnych w paleniskach domowych potęguje problem 

przekroczeń obowiązujących norm. 

UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWE 

Źródłem powstawania zanieczyszczeń gazowych, w tym siarkowodoru, metanu, amoniaku, 

tlenku azotu, a także aldehydów, amin, węglowodorów aromatycznych, kwasów 

organicznych oraz związków siarki w budynkach inwentarskich są zwierzęta, ich odchody, 

pasza oraz praca urządzeń i procesy technologiczne. Oddziaływanie obiektu uzależnione 

jest od jego wielkości, rodzaju zwierząt, sposobu odżywiania, systemu utrzymania 

(ściółkowy, bezściółkowy), częstotliwości usuwania odchodów, miejsca składowania 

odchodów, czyszczenia stanowisk, sposobu wentylacji budynków, parametrów 

meteorologicznych (temperatura, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność), właściwości 

odchodów (temperatura, pH, uwodnienie oraz stosunek węgla do azotu). 

Problemy związane z występowaniem odoru odnotowano na terenie następujących gmin: 

 Topólka – emisja odorów wiąże się z istniejącymi chlewniami, które posiadają duże 

obsady trzody chlewnej powyżej 100 DJP. Chlewnie zlokalizowane są  

w miejscowościach Kamieniec, Czamanin-Kolonia, Czamanin oraz Orle.  

 Bytoń – w miejscowości Witowo Kolonia funkcjonuje jedna ferma drobiu.  

 Dobre – w miejscowości Koszczały funkcjonuje jedna ferma drobiu. 

 Osięciny – znajdują się tu duże fermy drobiu zlokalizowane w następujących 

miejscowościach: Samszyce - 2 fermy, Borucin - 4 fermy, Pieńki Kościelskie -  
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1 ferma. Na terenie miejscowości Samszyce zlokalizowanych jest pięć kurników, 

następny jeden jest w trakcie budowy, a w przypadku dwóch kolejnych trwa 

wydawanie decyzji środowiskowych. W miejscowości Pieńki Kościelskie istnieją dwa 

kurniki. W Borucinie znajduje się 15 kurników, zaś planowana jest budowa kolejnych 

dwóch sztuk oraz trwa wydawanie decyzji środowiskowych w przypadku następnych 

dwóch kurników. Występowanie ferm powoduje liczne problemy związane  

z uciążliwością odorową, zagospodarowaniem obornika oraz wiele konfliktów  

w trakcie wydawania decyzji środowiskowych. Ponadto, coraz większa liczba 

mieszkańców gminy Osięciny uskarża się na uciążliwości odorowe związane  

z hodowlą dużej ilości krów mlecznych przez Ośrodek Hodowli Zagrodowej Osięciny  

Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Osięciny, który ma 3 główne miejsca chowu 

bydła w miejscowościach: Osięciny, Latkowo, Jarantowice. W miejscowości 

Lekarzewice utrzymywane są zwierzęta do odchowania, ale nie ma tam krów 

mlecznych. Mieszkańcy często uskarżają się na fetor związany głównie z wylewaną 

gnojowicą, z rozwożonym obornikiem, który często leży na polach rozrzucony, ale nie 

jest zmieszany z glebą, z zabrudzeniem jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z pól 

uprawnych oraz z miejscami przechowywania obornika poza płytami obornikowymi. 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie; informacje od gmin wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego 

W celu ograniczenia emisji złowonnej, możliwe jest zastosowanie następujących rozwiązań: 

 W zakresie żywienia zwierząt - optymalizacja składu pasz: 

 obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach; 

 stosowanie żywienia fazowego; 

 optymalizacja stosunku białka i aminokwasów do energii; 

 poprawa jakości białka (dobór komponentów mieszanek, białko idealne); 

 stosowanie dodatków czystych aminokwasów (uzupełnienie niedoborów); 

 preparowanie pasz (poprawa strawności i higieny pasz); 

 stosowanie dodatków paszowych (substancje antybakteryjne, enzymy paszowe – 

saponiny, probiotyki, kwasy organiczne – kwas benzoesowy (C7H6O2), wyciągi z 

roślin, włókna rozpuszczalne - wysłodki buraczane, otręby sojowe, preparaty 

huminowe). 

 W zakresie technicznym/technologicznym: 

 optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich; 

 poprawa jakości ściółki zastosowanej w budynku; 

 promieniowanie ultrafioletowe; 

 ozonowanie powietrza; 
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 zastosowanie lamp kwarcowo-rtęciowych; 

 jonizacja powietrza; 

 stosowanie wentylacji mechanicznej z recyrkulacją, która umożliwia wewnętrzny 

(zamknięty) obieg powietrza i zmniejsza wyrzut zanieczyszczeń powietrza do 

środowiska zewnętrznego; 

 stosowanie biofiltrów (wypełnienie: gleba, torf, kompost, kora, trociny – 

mieszanka: torf, kompost i dodatek haloizytu); 

 stosowanie środków do higienizacji powierzchni narażonych na kontakt  

z odchodami zwierzęcymi, roztworów impregnujących zawierających 

nanocząsteczki tlenek tytanu IV (TiO2), srebro (Ag) oraz tlenek krzemu IV (SiO2); 

 zakładanie w rowach kanalizacyjnych systemu natryskowego i spryskiwanie ich 

kwasami; 

 stosowanie ogrzewania podłogowego; 

 stosowanie kurtyn wodnych przy wentylacji budynków inwentarskich; 

 podsuszanie pomiotu na taśmociągach nawozowych przy pomocy wentylacji; 

 metody zoohigieniczne - zabiegi mające utrzymać ściółkę w stanie względnie 

suchym; 

 dodawanie do ściółki preparatów chemicznych, mineralnych lub 

mikrobiologicznych, które wiążą amoniak w trwałe połączenia chemiczne, 

osuszają oraz zmniejszają pH ściółki - do neutralizacji amoniaku używane są: 

formaldehyd, wapno palone, superfosfat, kwasy organiczne (octowy, propionowy), 

różnorodne preparaty fungistyczne, glinokrzemiany – kaolin, zeolit, bentonit, 

dolomit, pewne odmiany węgla brunatnego, preparaty torfowe, saponiny oraz 

preparaty zawierające liofilizowane niepatogenne mikroorganizmy, a także torf; 

 organizowanie stref izolacyjnych i ochronnych z udziałem: 

 drzew wysokich: buk zwyczajny, topola berlińska, grab zwyczajny, klon 

(zwyczajny lub srebrzysty), jesion wyniosły, wiąz (polny lub szypułkowy), lipa 

drobnolistna, dąb (szypułkowy, bezszypułkowy lub czerwony), sosna czarna, 

modrzew europejski; 

 drzew średniowysokich: klon jesionolistny, olsza czarna, grab zwyczajny, 

wierzba iwa, jarząb pospolity; 

 krzewów: głóg, śnieguliczka biała, liguster pospolity, suchodrzew tatarski, 

czeremcha amerykańska, dereń biały lub lilak. 

Źródło: Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, Ministerstwo Środowiska, 5 września 2016 r. 
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Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Mocne strony Słabe strony 

 korzystne warunki klimatyczne do rozwoju 
odnawialnych źródeł energii (wiatrowa,  
słoneczna, geotermalna, biomasa);  

 liczne wykorzystywanie OZE na obszarze 
Powiatu (pompy ciepła, kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe), 

 bieżące inwestycje z zakresu 
przebudowy/modernizacji szlaków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu, 

 systematyczny monitoring WIOŚ jakości 
powierza w strefie kujawsko-pomorskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem dwutlenku 
azotu oraz dwutlenku siarki na terenie 
Powiatu. 

 brak zbiorczych systemów ogrzewania, 
 wysokie wykorzystanie nieekologicznych 

nośników ciepła (np. węgiel kamienny), 
 występowanie uciążliwości odorowych 

związanych z lokalizacją na terenie Powiatu 
kurników, chlewni oraz hodowlą krów 
mlecznych,  

 przekroczony poziom benzo(a)pirenu i pyłu 
PM10 oraz PM2,5 w powietrzu, 

 niewystarczająca wiedza mieszkańców 
Powiatu w obszarze ochrony klimatu, 

 zły stan niektórych dróg na terenie Powiatu. 

Szanse Zagrożenia 

 duży potencjał Powiatu w zakresie produkcji 
energii z OZE (np. energia słoneczna, 
wiatrowa, geotermalna, biomasa), 

 nowe technologie energetyczne, bazujące na 
odnawialnych źródłach energii, 

 planowane inwestycje z zakresu 
przebudowy/modernizacji szlaków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu, 

 rosnące zainteresowanie wśród 
mieszkańców wykorzystaniem OZE; 

 duże natężenie ruchu na szlakach 
komunikacyjnych, 

 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza 
Powiatu. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2. Zagrożenia hałasem 

Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki  

w danym miejscu i czasie o częstotliwościach w zakresie 16-16000 Hz. Hałas jest 

zanieczyszczeniem  środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością 

źródeł i powszechnością występowania. 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla wskaźników długookresowych i krótkookresowych określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109 z późn. zm.). 

Hałas pochodzenia antropogenicznego, dzieli się w zależności od sposobu powstawania,  

na hałas komunikacyjny i przemysłowy:  

 Hałas przemysłowy jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz  

i na zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną 

skarg ludności. Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej 
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charakter ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami  

są zakłady przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze.  

 Hałas komunikacyjny pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego  

i drogowego. Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych 

tras komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, 

zwłaszcza pojazdów samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz 

wzmożonego ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) w komunikacji 

międzynarodowej. 

Podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska na terenie Powiatu 

Radziejowskiego jest hałas komunikacyjny. 

Hałas przemysłowy 

Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego są: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania  

i odwiórowania, sprężarki, chłodnie, maszyny tartaczne, maszyny stolarskie, maszyny  

do plastycznej obróbki metalu, maszyny budowlane, węzły betoniarskie, sieczkarnie, 

specjalistyczne linie technologiczne, transport wewnątrzzakładowy oraz urządzenia 

nagłaśniające.  

Na terenie Powiatu Radziejowskiego działają zakłady przemysłowe, których działalność 

może stanowić potencjalne źródło hałasu. Są to m.in.  

 Proszkownia mleka Sp. z o.o. w Piotrkowie Kujawskim (m. i gm. Piotrków Kujawski), 

 Polski Transport Ciężarowy Sp. z o.o. – Dobre (gm. Dobre). 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

Hałas komunikacyjny  

Największa uciążliwość hałasu obserwowana jest na obszarach położonych wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach natężenie ruchu 

kołowego (w tym maszyn rolniczych) będzie wzrastać, co przyczyni się do zwiększenia 

natężenia hałasu w sąsiedztwie tych szlaków. Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego na 

terenie Powiatu Radziejowskiego są przebiegające przez Powiat droga krajowa nr 62 oraz 

ruchliwe drogi wojewódzkie nr 266, 267, 301. W ich bezpośrednim sąsiedztwie dopuszczalny 

poziom hałasu drogowego jest przekroczony. Jednocześnie, planowane na terenie Powiatu 

Radziejowskiego inwestycje z zakresu przebudowy/modernizacji dróg, przyczynią się do 

ograniczenia natężenia hałasu spowodowanego ruchem komunikacyjnym, a tym samym do 

ograniczenia hałasu.  
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BADANIA NATĘŻENIA HAŁASU 

Badania monitoringowe dotyczące natężenia hałasu w województwie kujawsko-pomorskim 

prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

Badania w zakresie hałasu przemysłowego wykonywane były jako planowane oraz jako 

interwencje w odpowiedzi na skargi mieszkańców na hałaśliwą działalność.  

Na terenie Powiatu Radziejowskiego, w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego, kontroli 

poddano jeden pomiot gospodarczy tj. „Czamaninek”  Producent Materiałów Budowlanych 

Czesław Sadowski Czamaninek, Gmina Topólka. W 2014 roku kontrola interwencyjna wraz  

z pomiarami w porze nocnej wykazała przekroczenie dopuszczalnej normy określonej  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku 

wystąpił do Starosty Radziejowskiego o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 

dla zakładu. W 2015 roku przeprowadzona kontrola wraz pomiarami poziomu hałasu w porze 

nocnej wykazała dotrzymanie dopuszczalnej normy określonej w decyzji (45 dB). W celu 

ograniczenia nadmiernej emisji hałasu z zakładu do środowiska zewnętrznego właściciel 

zainstalował wentylatory dachowe pracujące na potrzeby wyciągania wilgoci z hali 

produkcyjnej wewnątrz hali.  

W 2015 roku w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego drogowego wykonano 

krótkookresowe pomiary hałasu w Radziejowie. Wskaźniki poziomu hałasu 

krótkookresowego stosuje się do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska  

w odniesieniu do jednej doby:  

 LAeq D (równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od 

godz. 6 do godz. 22), 

 LAeq N (równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od 

godz. 22 do godz. 6). 

Pomiary hałasu drogowego na obszarze Radziejowa były prowadzone w porze dziennej  

i nocnej na trzech stanowiskach. Badaniami objęto dwie doby w dni powszednie  

z czego: jedna w okresie wiosennym w kwietniu i jedna w okresie jesiennym w październiku.  

Pomiary wykonane zostały wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 przy ulicach: Brzeskiej  

i Kościuszki oraz drogi powiatowej nr 28844 przy ulicy Kruszwickiej.  

Wyniki tych pomiarów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 19. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w porze dziennej LAeqD i nocnej LAeqN w 2015 roku 

Natężenie ruchu 
Odległość 
punktu od 

jezdni 

Wysokość 
nad poziomem 

terenu 

Równoważny 
poziom 

dźwięku LAeqD 
600-2200 

Równoważny 
poziom 

dźwięku LAeqN 
2200-0600 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

DZIEŃ/NOC ogółem 
dzień/noc 

udział 
pojazdów 
ciężkich 

dzień/noc 

L.p. 
Nazwa ulicy 
współrzędne 

punktu 

[m] [m] [dB] [dB] [dB] [poj./h] % 

RADZIEJÓW (KWIECIEŃ - WRZESIEŃ, 2015) 

Kruszwicka 
1 180 31’ 15,18”E 

520 37’ 21,18”N 

4,0 4 64,8 54,1 65 / 56 385 / 19 4,9 / 2,6 

Brzeska 
2 180 31’ 47,40”E 

520 37’ 40,80”N 

6,0 4 64,9 56,1 65 / 56 705 / 39 3,7 / 10,8 

Kościuszki 
3 180 31’ 43,48”E 

520 37’ 04,80”N 

5,3 4 66,9 58,4 61 / 56 395 / 38 8,5 / 14,2 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 
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W porze dziennej do pomiaru poziomu dźwięku zastosowano metodę bezpośrednich 

pomiarów hałasu z wykorzystaniem próbkowania, natomiast w porze nocnej zastosowano 

metodę pomiarów ciągłych z 1 – godzinną rejestracją sygnału. 

Punkt pomiarowy przy Brzeskiej 11 znajdował się 6 m od krawędzi drogi, z luźną zabudową 

mieszkaniową. Pierwsza linia zabudowy o średniej wysokości 5 m rozpoczyna się  

w odległości 7 m od krawędzi jezdni. Punkt przy ulicy Kościuszki 71 oddalony był od 

krawędzi jezdni 5,3 m na poziomym terenie z luźną zabudową mieszkaniową. Budynki  

w I linii o średniej wysokości 5 m znajdują się w odległości 9 m od krawędzi szosy. Punkt 

badawczy przy ul. Kruszwickiej 49 zlokalizowany został 4 m od krawędzi jezdni, z luźną 

zabudową mieszkaniową. Odległość I linii zabudowy od drogi wynosi 9 m, a średnia 

wysokość zabudowy to 8 m.  

Zmierzone wartości poziomów równoważnych dźwięku oscylowały w porze dziennej  

w zakresie od 64,8 do 66,9 dB oraz od 54,1 do 58,4 dB w porze nocnej. Natężenie ruchu na 

monitorowanych stanowiskach wahało się w porze dziennej w granicach 385 - 705 poj./h  

z 3,7 – 8,5% udziałem pojazdów ciężkich oraz w porze nocnej od 19 - 38 poj./h z 2,6 – 

14,2% udziałem pojazdów ciężkich.  

Przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku  

w odniesieniu do jednej doby na stanowisku przy ulicy Kościuszki zarówno w porze dziennej 

(o 5,9 dB) jak i w porze nocnej (o 2,4 dB). Niewielkie przekroczenie o wartości 0,1 dB 

odnotowano w porze nocnej w punkcie przy ul. Brzeskiej 11.  

Tabela 20. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem 

Mocne strony Słabe strony 

 monitoring natężenia hałasu 
komunikacyjnego i przemysłowego na 
terenie Powiatu, 

 istnienie zakładów przemysłowych 
stwarzających potencjalne zagrożenie 
hałasem (przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu), 

 zły stan niektórych dróg na terenie Powiatu, 
 braki w infrastrukturze towarzyszącej ciągom 

drogowym (np. ekrany akustyczne), 
 obecność ruchliwych szlaków 

komunikacyjnych, w tym drogi krajowej oraz 
dróg wojewódzkich na terenie Powiatu,  

 przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu przy szlakach komunikacyjnych. 

Szanse Zagrożenia 

 nowe technologie ochrony przed hałasem 
(ekrany akustyczne, maty antywibracyjne, 
pasy zieleni, większa izolacyjność 
akustyczna budynków), 

 planowane inwestycje z zakresu 

 rozwój komunikacji przy jednoczesnym złym 
stanie dróg (zanieczyszczenie powietrza  
i hałas); 
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przebudowy/modernizacji szlaków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu 
Radziejowskiego, 

 planowane inwestycje z zakresu budowy 
ścieżek rowerowych. 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3. Pola elektromagnetyczne 

W aktualnym stanie prawnym można wyróżnić promieniowanie: 

• jonizujące, powstające w wyniku użytkowania substancji promieniotwórczych  

w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, przed 

którym ochrona unormowana jest w ustawie z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,  

• niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, związane ze zmianami pola 

elektromagnetycznego wytwarzanego przez źródła energetyczne  

i radiokomunikacyjne, przed którym ochronę reguluje ustawa Prawo ochrony 

środowiska, w dziale VI pod nazwą „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi”. 

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych 

(PEM) zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi ono od naturalnych źródeł, 

jakimi są np.: Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. Natomiast sztuczne pola 

elektromagnetyczne zaczęły pojawiać się w środowisku ponad sto lat temu i były związane  

z techniczną działalnością człowieka. Promieniowanie elektromagnetyczne występuje 

wszędzie.  

Do najważniejszych źródeł promieniowania należą: 

• stacje i linie energetyczne, 

• nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB-radio i radiostacje amatorskie, 

• stacje bazowe telefonii komórkowej, 

• wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji, 

• urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty 

komórkowe itp. 

Zgodnie z art. 3 pkt 18 u.p.o.ś przez pola elektromagnetyczne rozumie się pole elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.  

Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń 

środowiska. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło niekorzystnie zmienia 

warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg procesów życiowych. Może powodować 

wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, 

hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Obecnie prowadzone są także 
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badania nad wpływem promieniowania elektromagnetycznego na powstawanie nowotworów 

u człowieka. 

SIECI I URZĄDZENIA WYSOKIEGO, ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA  

Dystrybutorem energii na terenie gminy Radziejów jest ENERGA-OPERATOR SA Oddział  

w Toruniu – Rejon Energetyczny Radziejów. Reszta gmin zasilana jest dwoma głównymi 

punktami znajdującymi się na terenie Lubrańca i Piotrkowa Kujawskiego GPZ 110/115kV. 

Sieć zasilająca i rozdzielcza średniego napięcia pracuje na napięciu 15kV. Pod względem 

konfiguracji ma układ linii magistralnych z możliwością drugostronnego zasilania. Linie 

energetyczne są typu napowietrznych. Sieć rozdzielczą 15kV stanowią odchodzące 

promieniowo od linii magistralnych jako odgałęzienia, linie napowietrzne AFL – 35 i 25 mm2 

do stacji transformatorowych 15/0,4kV napowietrznych słupowych. 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

INSTALACJE RADIOKOMUNIKACYJNE 

Gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego zaopatrzone są w pojedyncze stacje 

bazowe. Są to nadajniki o standardach GSM i UMTS, w których transmisja mowy  

i danych może odbywać się w różnych pasmach częstotliwości. Poniższy rysunek 

przedstawia zlokalizowane na terenie Powiatu stacje telefonii komórkowej: Aero2 (kolor 

błękitny), Plus (kolor zielony), T-mobile (kolor różowy), Orange (kolor pomarańczowy), Play 

(kolor fioletowy). 

Lokalizacja stacji przedstawiona została na poniższym rysunku. 

Rysunek 10. Operatorzy sieci GSM na terenie Powiatu Radziejowskiego 
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Źródło: Mapa nadajników GSM, UMTS, CDMA w Polsce, http://beta.btsearch.pl/ 
Na terenie Powiatu Radziejowskiego w latach 2010-2017 wydano 4 pozwolenia na budowę 

stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej (w tym modernizacji i przebudowy): 

2010 r. – Miasto i Gmina Piotrków Kujawski (dec. 368/2009 stacja Kozy), 

2011 r. – Miasto i Gmina Piotrków Kujawski (dec. 236/2011 stacja Rudzk Duży),  

2016 r. – Dobre (dec. 303/2016), 

2017 r. – Radziejów (dec. 45/2017 – rozbudowa, dec. 93/2017 – modernizacja). 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie 
BADANIA PEM 

Pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych 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. 2007 Nr 221 poz. 1645). 

W roku 2015 były prowadzone badania PEM na terenie Powiatu Radziejowskiego w mieście 

Piotrków Kujawski na ul. Targowej 13. 

Rysunek 11. Punkty pomiarowe PEM w 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim 
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Źródło: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. WIOŚ Bydgoszcz 

Tabela 21. Wyniki pomiaru PEM w 2015 r. w Piotrkowie Kujawskim ul. Targowa 13 

Nr punktu pomiarowego Nazwa jednostki terytorialnej, na obszarze której jest zlokalizowany punkt pomiarowy (miejscowość, ulica) Średnia arytmetyczna (V/m)

Miasta o liczbie mieszkańców < 50 tys. 

Piotrków Kujawski ul. Targowa 13 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. WIOŚ Bydgoszcz 

Uzyskane wyniki pomiarów wskazują, że zmierzony poziom pola elektromagnetycznego jest 

mniejszy od poziomu dopuszczalnego (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości 

zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m). Wyniki pomiaru PEM w punkcie pomiarowym 

zlokalizowanym w Piotrkowie Kujawskim ul. Targowa 13 prezentuje powyższa tabela. 

Tabela 22. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Mocne strony Słabe strony 

 mała koncentracja bazowych stacji 
telefonicznych, 

 monitoring PEM wykazujący brak 
przekroczeń natężenia pól 
elektromagnetycznych 

 brak  

Szanse Zagrożenia 

 szczegółowe regulacje prawne dotyczące 
poziomów dopuszczalnych pól elektromag- 
netycznych oraz lokalizacji instalacji 
emitujących pola elektromagnetyczne, 

 uwzględnianie infrastruktury technicznej 
emitującej promieniowanie elektromag- 
netyczne w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, 

 wydawanie decyzji związanych z lokalizacją 
instalacji,  

 prowadzenie procedur oddziaływania na 
środowisko. 

 wzrastające zapotrzebowanie społeczeństwa 
na media (radio, telewizję, Internet) 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4. Gospodarowanie wodami 

WODY POWIERZCHNIOWE 

W południowej części Powiatu (dokładniej w gminach Piotrków Kujawski, Bytoń oraz 

Topólka) występują liczne zagłębienia i rynny polodowcowe wypełniające jeziora oraz cieki 

wodne. Do największych jezior na terenie Powiatu Radziejowskiego zaliczyć można jeziora: 

 Głuszyńskie, 

 Gopło, 

 Czarny Bród, 
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 Chalińskie, 

 Kamienieckie. 

Przez teren Powiatu przepływa rzeka Zgłowiączka. Jest ona główną rzeką, będącą 

największym naturalnym ciekiem na tym obszarze. Ma ona swój początek w Kanale 

Głuszyńskim. Rzeka przepływa przez Jezioro Głuszyńskie i we Włocławku uchodzi do Wisły.  

Ponadto, na terenie Powiatu znajdują się zbiorniki wodne utworzone przez człowieka: 

 w miejscowości Bartłomiejowice (gm. Osięciny) znajduje się zrewitalizowany zbiornik 

wodny - Centrum Rekreacji działka nr 87, 

 w miejscowości Dobre (gm. Dobre) zbiornik zlokalizowany jest na działce ew.  

nr 358/8 (jezioro po byłej cukrowni), 

 zbiornik wodny w miejscowości Krzywosądz (gm. Dobre) zlokalizowany na działce 

ew. nr 32/2. 

Rysunek 12. Hydrografia Powiatu Radziejowskiego 

 

Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 
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ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowane jest głównie przez wzmożoną 

działalność antropogeniczną na terenie zlewni, tj. urbanizacja, rolnictwo czy 

uprzemysłowienie. Do głównych zagrożeń zasobów i jakości wód na terenie Powiatu 

Radziejowskiego należy zaliczyć: 

 emisję ścieków komunalnych; 

 odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych; 

 spływ powierzchniowy biogenów z pól i niewłaściwe składowanie nawozów 

naturalnych. 

Istotnym źródłem presji na środowisko wodne jest niedostateczna sanitacja obszarów 

wiejskich. Mieszkańcy obszarów nieskanalizowanych korzystają ze zbiorników 

bezodpływowych (szamba), opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy. Korzystanie  

z nieszczelnego szamba grozi skażeniem bakteriologicznym gleby oraz wody wokół posesji,  

a zanieczyszczenia chemiczne są wchłaniane przez rośliny, w tym warzywa i zboża. 

Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając 

wody podziemne. 

Kolejnym zagrożeniem czystości wód w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich są spływy 

powierzchniowe zanieczyszczeń, obciążone głównie związkami biogennymi (azotem  

i fosforem) pochodzenia rolniczego. Zjawisko to jest potęgowane przez niewłaściwe 

przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych i organicznych, nadmierne stosowanie 

chemicznych środków ochrony roślin oraz niewłaściwe wykonywanie zabiegów 

agrotechnicznych.  

W przypadku nadmiernego, długotrwałego spływu składników biogennych do wód, dochodzi 

do ich przeżyźnienia. Proces ten, zwany eutrofizacją prowadzi do szeregu konsekwencji  

tj. zakwity (gwałtowny rozwój makrofitów i toksycznego fitoplanktonu – glony, sinice), 

zakwaszenie wód, pogłębienie strefy beztlenowej, spadek przezroczystości wody, 

wymieranie ichtiofauny, znaczne pogorszenie walorów użytkowych, przyrodniczych  

i rekreacyjnych wód.  W efekcie, zbiornik wodny ulega postępującej degradacji, która może 

doprowadzić do jego całkowitego zaniku na skutek zarastania. Eutrofizacja stanowi obecnie 

ogromne zagrożenie dla wszystkich wód powierzchniowych na terenie Polski ze względu na 

nadużywanie nawozów i środków ochrony roślin, które dostają się do wód na skutek spływu 

powierzchniowego. Rolnictwo zanieczyszcza wodę poprzez niewykorzystane składniki 

środków ochrony roślin, czy nawozów, nieodpowiednie miejsca składowania  

i przechowywania odchodów zwierzęcych (stałych i płynnych), które znajdują się w pobliżu 

obór, chlewików, czy kurników. Powodem zanieczyszczeń wód są także wybiegi dla zwierząt 
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i drobiu oraz miejsca spływu wód z terenu zagród, jak również miejsca składowania kiszonki. 

Wszystko to może powodować, że jakość wód powierzchniowych i podziemnych nie będzie 

odpowiadać wymaganym standardom. 

Na czystość wód powierzchniowych ma również sposób użytkowania melioracji wodnych 

szczegółowych. Celem melioracji jest regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia 

zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrona użytków rolnych przed 

powodziami. W sytuacji kiedy surowe ścieki (bytowo-gospodarcze, rolnicze) są 

odprowadzane bezpośrednio do rowów melioracyjnych, mogą przedostawać się one do wód 

powierzchniowych oraz gruntowych i znacznie pogarszać ich jakość.  

Dużym zagrożeniem dla wód powierzchniowych na terenie Powiatu Radziejowskiego jest 

działalność kopalni odkrywkowych węgla brunatnego Tomisławice oraz Boguszyce 

znajdujących się na terenie gminy Wierzbinek (pow. koniński, woj. wielkopolskie),  

w sąsiedztwie Powiatu Radziejowskiego. W wyniku prac wydobywczych dochodzi do 

obniżania się poziomu wód gruntowych, co w rezultacie może prowadzić do suszy na 

terenach sąsiadujących z kopalnią, w tym na terenie Powiatu Radziejowskiego. Zauważalne 

jest obniżanie się poziomu wód jeziornych i rzecznych oraz wód podziemnych. Mieszkańcy 

miasta i gminy Piotrków Kujawski uskarżają się na znaczne obniżenie się poziomu wody  

w studniach lub całkowity jej brak, ponadto wielu gospodarzy zgłasza, że w ich ogrodach 

usychają drzewa. Problemem jest również zmniejszająca się ilość wód opadowych  

i roztopowych. 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie, informacje z gmin wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego 

ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Według Map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, dostępnych na stronie 

internetowej Informatycznego Systemu Osłony Kraju, na terenie Powiatu Radziejowskiego 

nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. Jednakże, na 

terenie gminy Osięciny w ubiegłych latach występowały podtopienia w wyniku wylania kanału 

melioracji wodnych na terenach zachodnich gminy. Podobne sytuacje miały miejsce na 

terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski gdzie przez zaniedbanie konserwacji urządzeń 

melioracyjnych również pojawiają się podtopienia. 
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Rysunek 13. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – Powiat Radziejowski 

 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

 MONITORING RZEK 

Powiat Radziejowski położony jest w południowej części województwa kujawsko-

pomorskiego. Teren Powiatu jest ubogi w sieć rzeczną. Bierze tu swój początek rzeka 

Zgłowiączka. W związku z rolniczym charakterem region ten poprzecinany jest kanałami 

melioracyjnymi, które regulują stosunki wodne terenu. Kanał Głuszyński (górny odcinek 

Zgłowiączki), Kanał Gocanowski i Kanał Gopło-Świesz są przykładami sztucznej arterii 

wodnej tego obszaru.  

Zgłowiączka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 91,5 km. Powierzchnia jej 

dorzecza wynosi 1 519,7 km2. Ważniejszymi jej dopływami są: Struga (Sarnówka), 

Chodeczka, Lubieńka i Kanał Bachorze (Bachorza). Granica zlewni od strony północnej  

i zachodniej jest równocześnie linią rozgraniczającą dorzecze Wisły i Odry. Początkiem cieku 

jest Kanał Głuszyński, który swoje źródła ma w okolicy wsi Płowce. Obszar ten 

charakteryzuje dość dobrze rozwinięta sieć rowów melioracyjnych, niewielka powierzchnia 

lasów oraz zdecydowanie rolnicze zagospodarowanie terenu. Zlewnia powyżej Jeziora 

Głuszyńskiego zbudowana jest głównie z glin zwałowych i piasków gliniastych. Zachodnia 

część doliny Zgłowiączki ma charakterystyczną dla Pojezierza Kujawskiego rzeźbę terenu. 

Jest to teren stosunkowo płaski z niewielkimi pofałdowaniami i niskim udziałem obszarów 
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łąkowo-bagiennych. Zgłowiączka przepływa przez Jezioro Głuszyńskie. Odcinek ujściowy  

o długości ok. 6,5 km jest uregulowany i przebiega w strefie miejskiej Włocławka. Z uwagi na 

wysoką zawartość azotanów górny odcinek Zgłowiączki uznano za wody wrażliwe na 

zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Punktowymi źródłami 

zanieczyszczenia wód cieku na terenie Powiatu Radziejowskiego są: gminna oczyszczalnia 

ścieków w Osięcinach i oczyszczalnia ścieków w Morzycach. 

Na obszarze Powiatu Radziejowskiego w 2015 roku objęto monitoringiem trzy stanowiska 

zlokalizowane na Kanale Głuszyńskim (górnym odcinku Zgłowiączki) i jeden punkt 

pomiarowo-kontrolny leżący na rzece Zgłowiączce, poniżej jeziora Głuszyńskiego. 

Pierwsze trzy stanowiska zlokalizowane zostały na Kanale Głuszyńskim, na Obszarze 

Szczególnie Narażonym na zanieczyszczenie wód związkami azotu pochodzenia rolniczego. 

Powyżej Osięcin, z powodu suszy hydrologicznej, w wyniku której pół roku notowano brak 

wody w korycie rzeki, nie wykonano w 2015 roku badań biologicznych. Brak oceny 

biologicznej uniemożliwia określenie potencjału ekologicznego. Na pozostałych dwóch 

stanowiskach oznaczono organizmy fitobentosowe, które poniżej Osięcin były na poziomie III 

klasy, a powyżej jeziora Głuszyńskiego w IV klasie. Analizując stężenia wskaźników fizyko-

chemicznych we wszystkich punktach leżących na Kanale Głuszyńskim stwierdzono wody 

poniżej dobrego potencjału fizyko-chemicznego. O tej ocenie zdecydowały związki azotowe, 

a szczególnie azotany. Najwyższe wartości azotanów notowano wiosną poniżej Osięcin  

i wynosiły one: w lutym – 63,9 mgNO3/l, w marcu – 60,9 mgNO3/l, a w kwietniu –  

59,1 mgNO3/l.  

Pozostałe parametry fizyko-chemiczne badane w wodach kanału wykazywały znaczące 

przekroczenia wartości granicznych. Szczególnie wysokie stężenia osiągały wszystkie 

substancje biogenne. Stwierdzono również zwiększone wartości w przypadku wskaźników 

charakteryzujących warunki tlenowe oraz zanieczyszczenia organiczne (pięciodobowe 

biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5 i ogólny węgiel organiczny - OWO). 

Na określenie potencjału ekologicznego największy wpływ miała ocena biologiczna. Poniżej 

Osięcin notowano wody w umiarkowanym potencjale ekologicznym, a powyżej jeziora 

Głuszyńskiego w słabym.  

W punkcie poniżej jeziora Głuszyńskiego, poza Obszarem Szczególnie Narażonym na 

zanieczyszczenie azotem pochodzenia rolniczego, widać zdecydowanie poprawę jakości 

wody. Stwierdzono tu dobry potencjał ekologiczny wód. Oznaczony został jeden ze 

wskaźników biologicznych – Indeks Okrzemkowy. Do wyznaczenia tego indeksu oznaczane 

są organizmy fitobentosowe, czyli zbiorowiska mikroorganizmów rozwijające się w obrębie 

dna zbiorników wodnych i porastające różne rodzaje podłoża. W ich skład wchodzą przede 
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wszystkim okrzemki, a także sinice, zielenice i krasnorosty. Badanie fitobentosu opiera się 

szczególnie na oznaczaniu okrzemek. Występują one powszechnie w zbiornikach wodnych, 

a znaczna część taksonów ma ściśle określone wymagania siedliskowe, co sprawia, że są 

bardzo dobrymi bioindykatorami stanu ekologicznego wód. Ocena biologiczna wykonana na 

podstawie występowania organizmów fitobentosowych sklasyfikowała wody Zgłowiączki  

w tym punkcie pomiarowo-kontrolnym w bardzo dobrej klasie. Pozostałe wskaźniki 

fizykochemiczne mieściły się w normach dla II klasy. Na tym stanowisku stwierdzono dobry 

stan ekologiczny wód. Analizie poddano również ponad 30 wskaźników szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (substancje priorytetowe) oraz innych substancji 

zanieczyszczających. Stan chemiczny określono jako dobry. 

Tabela 23. Ocena stanu czystości rzek w Powiecie Radziejowskim w 2015 roku 

Nazwa 
cieku Lokalizacja stanowiska 
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powyżej Osięcin, 
Piołunowo 75,2 - BZT5,NNH4,NK,P,PO4  - - 

poniżej Osięcin, 
Samszyce 67,8 IO BZT5,NNH4,NK,N,P,PO4  umiark - 

powyżej jez. 
Głuszyńskiego, Stróżewo-

Parcele 
60,0 IO BZT5,OWO,NNH4NK,N,P,PO4  słaby - 

Zgłowiączka 
 

poniżej jez. 
Głuszyńskiego, Rybiny 50,5 IO   dobry dobry 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 
Wyjaśnienie skrótów: 

BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, OWO – ogólny węgiel organiczny,  NNH4 - azot amonowy, 
NK  – azot Kjeldahla, N – azot ogólny, PO4 – fosforany, P - fosfor ogólny, IO – indeks okrzemkowy 

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA OBSZARZE SZCZEGÓLNIE NARAŻONYM (OSN)  
W ZLEWNI RZEKI ZGŁOWIĄCZKI 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 12 października  

2012 roku, rozporządzeniem nr 5/2012 ponownie określił rzekę Zgłowiączkę od źródła do 

jeziora Głuszyńskiego oraz jezioro Głuszyńskie wraz z dopływami, jako wody wrażliwe na 

zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego i ustanowił w Powiecie 

Radziejowskim, na części terenu gmin Bytoń, Dobre, Osięciny i Radziejów, obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenie azotanami (OSN). Obejmuje on teren 

hydrograficzny zlewni rzeki Zgłowiączki o łącznej powierzchni 472,19 km2, z którego należy 

ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód.  
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W granicach OSN w Powiecie Radziejowskim zlokalizowano trzy stanowiska pomiarowo-

kontrolne: 

 powyżej Osięcin (Piołunowo) – 75,2 km, 

 poniżej Osięcin (Samszyce) – 67,8 km, 

 powyżej jeziora Głuszyńskiego (Stróżewo-Parcele) – 60,0 km. 
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Rysunek 14. Obszar szczególnie narażony na odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 
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W górnym odcinku Zgłowiączka ma charakter śródpolnego rowu bez wyraźnie wykształconej 

doliny. Im bliżej Jeziora Głuszyńskiego, tym wyraźniej uwidacznia się dolina cieku. Rzeka 

pozbawiona jest stref buforowych, a grunty orne przylegają przeważnie bezpośrednio do 

krawędzi koryta. Na odcinku powyżej jeziora Głuszyńskiego rzeka wpływa na rozległy obszar 

mokradłowy. Jest to jedyny odcinek, gdzie pas trzciny stanowi strefę ochronną. Powierzchnia 

wody pokryta jest tu rzęsą, co wskazuje na znaczną eutrofizację i niewielki przepływ.  

Zlewnia górnej Zgłowiączki jest obszarem o wysokiej jakości rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej i intensywnej produkcji rolnej. Dominują tu czarne ziemie kujawskie i gleby 

płowe o dużej wartości rolniczej oraz dobrych właściwościach retencyjnych. Ze względu na 

wysoką jakość gleb, ponad 95% obszaru zlewni stanowią grunty orne. Trwałe użytki zielone 

zajmują jedynie niewielkie lokalne obniżenia terenu. W strukturze upraw dominują: pszenica 

ozima, rzepak ozimy, kukurydza, buraki cukrowe, warzywa oraz uprawy zielarskie. Krajobraz 

zlewni jest charakterystyczny dla terenów intensywnie użytkowanych rolniczo: ubogi, otwarty, 

pozbawiony zwartych kompleksów leśnych i zadrzewień.  

W ramach programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych dla „obszaru szczególnie narażonego” w gminach: Radziejów, Osięciny, Bytoń, 

Dobre, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we 

Włocławku, w 2015 r. skontrolowała dwie fermy wielkotowarowe podlegające pod obowiązek 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Kontrole wykazały, że: 

 właściciele skontrolowanych gospodarstw wywiązali się z obowiązku posiadania 

dokumentacji dotyczącej gospodarowania nawozami tj. posiadali bilans azotu i plan 

nawożenia; w jednym przypadku nie dopełniono obowiązku przesłania 

zaopiniowanego planu nawożenia do wójta gminy i wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska w terminie 14 dni od otrzymania opinii; 

 wszystkie skontrolowane gospodarstwa były wyposażone w płyty obornikowe wraz  

z instalacją odprowadzającą wycieki do zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową. 

Podczas przeprowadzonych kontroli ustalono również następujące nieprawidłowości: 

 brak prowadzenia ewidencji zużytej paszy w ciągu poszczególnych cyklów 

produkcyjnych; 

 brak wprowadzenia do bazy KOBIZE sprawozdania o wielkościach emisji za 2014 r.; 

 brak pozwolenia sektorowego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów - komunalnej 

oczyszczalni ścieków. 

Dokonując analizy otrzymanych wyników monitoringu wód Kanału Głuszyńskiego w kolejnej 

serii pomiarowej wprowadzania programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 
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azotu ze źródeł rolniczych na obszarze szczególnie narażonym w gminach: Radziejów, 

Osięciny, Bytoń i Dobre, należy stwierdzić przekroczenia stężeń azotanów oraz wartości 

granicznych wskaźników eutrofizacji. W 2015 roku we wszystkich punktach stwierdzono 

wody poniżej dobrego potencjału fizyko-chemicznego. O tej ocenie zdecydowały związki 

azotowe, a szczególnie azotany. Najwyższe wartości azotanów notowano wiosną poniżej 

Osięcin i wynosiły one: w lutym – 63,9 mgNO3/l, w marcu – 60,9 mgNO3/l, a w kwietniu – 

59,1 mgNO3/l.  

Na obszarze szczególnie narażonym jakość wód powierzchniowych nie odpowiadała 

wymaganym standardom. Badania wód powierzchniowych przeprowadzone w ramach 

państwowego monitoringu środowiska wykazały przekroczenia granicznej wartości stężenia 

azotanów określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 roku,  

w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych (Dz.U. 2002 Nr 241 poz. 2093) w punktach pomiarowo-kontrolnych 

zlokalizowanych na rzece Zgłowiączce. Równocześnie przeprowadzona analiza użytkowania 

terenu potwierdziła rolnicze pochodzenie zanieczyszczeń. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska, dokonano oceny stopnia eutrofizacji. 

Przy ocenie tego stopnia stosuje się wskaźniki określone w tabeli poniżej. 

Tabela 24. Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji 

Wskaźnik Jednostki 
Wody płynące 
(średnia roczna) 

Fosfor ogólny mg P/l > 0,25 

Azot ogólny mg N/l > 5 

Azot azotanowy mg NNO3/l > 2,2 

Azotany mg NO3/l > 10 

Chlorofil „a” µg/l > 25 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 

Dokonano porównania tych wartości z tabeli z wartościami średniorocznymi 

wyszczególnionych parametrów. 
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Tabela 25. Stężenia średnioroczne wybranych parametrów 

Wartość średnioroczna 

Wskaźnik Jednostki stanowisko powyżej 
Osięcin, Piołunowo 

stanowisko 
poniżej Osięcin, 

Samszyce 

stanowisko powyżej 
Jeziora Głuszyńskiego, 

Stróżewo-Parcele 

Fosfor ogólny mg P/l 1,77 1,62 1,87 

Azot ogólny mg N/l 9,22 19,03 13,42 

Azot 
azotanowy mg NNO3/l 3,39 4,64 2,39 

Azotany mg NO3/l 15,0 20,55 10,58 

Chlorofil „a” µg/l 54,0 24,5 13,7 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 

Analizując stężenia średnioroczne wybranych parametrów wskazujących na eutrofizację 

stwierdzono, że wody kanału są w dużym stopniu zeutrofizowane. Na wszystkich badanych 

stanowiskach wystąpiło wyraźne przekroczenie wartości granicznych większości 

omawianych parametrów. Jedynie wartość średnioroczna chlorofilu „a” nie przekroczyła 

wartości granicznych w Samszycach i powyżej jeziora Głuszyńskiego. Najwyższe stężenie 

średnioroczne azotanów stwierdzono poniżej Osięcin – 20,55 mg NO3/l. Na pozostałych 

stanowiskach również znacząco zostały przekroczone normy w przypadku tego parametru. 

Azot azotanowy również poniżej Osięcin osiągnął najwyższe wartości średnioroczne –  

4,64 mgNNO3/l. W przypadku azotu ogólnego i fosforu ogólnego również na wszystkich 

omawianych stanowiskach stwierdzono znaczne przekroczenia norm.  

Prowadzone badania potwierdzają trafność wyboru tego obszaru, jako obszaru szczególnie 

narażonego na zanieczyszczenia. Należy, więc w dalszym ciągu kontynuować 

wprowadzanie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. 

 MONITORING  JEZIOR 

W 2015 roku badaniami objęte było jezioro Głuszyńskie. Jezioro Głuszyńskie jest 

największym zbiornikiem wodnym Pojezierza Kujawskiego. To typowe jezioro rynnowe, 

rozciągające się wzdłuż linii północ - południe, z dwiema zatokami po stronie wschodniej  

i zachodniej. Największe zagłębienie znajduje się w środkowej części zatoki zachodniej.  

W środkowej części jeziora, u wylotu zatoki zachodniej, znajduje się wyspa o powierzchni  

0,2 ha. Jezioro położone jest w górnym fragmencie dorzecza rzeki Zgłowiączki. Jest to teren 

„czarnych Kujaw”, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Został tu, ze 

względu na bardzo wysokie stężenia azotanów w wodach cieku, wyznaczony obszar 

szczególnie narażony (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. 

Do tego obszaru w 2012 roku włączone zostało również samo jezioro z jego bezpośrednią 

zlewnią. Na zanieczyszczenia niesione wodami Zgłowiączki szczególnie narażony jest 
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północny fragment Jeziora Głuszyńskiego. Bezpośrednią zlewnię jeziora w ok. 70% stanowią 

mało żyzne grunty orne, lasy to zaledwie 5 % powierzchni zlewni, pozostałe fragmenty zajęte 

są przez łąki i pastwiska. Od kilkunastu lat, tereny położone nad jeziorem są wyłączane  

z produkcji rolnej i przekształcane w tereny rekreacyjne. Masowo powstają na nich domki 

letniskowe. Aktualnie ponad 50% linii brzegowej zajęte jest przez takie budownictwo. 

Stwarza to kolejne zagrożenie dla jakości wód jeziora, gdyż rozwija się ono bez jakichkolwiek 

uregulowań prawnych i formalnych gospodarki wodno-ściekowej.  

Ze względu na walory krajobrazowe jezioro wraz z terenami przyległymi zostało objęte strefą 

krajobrazu chronionego „Jezioro Głuszyńskie”.  

Podstawowe dane o Jeziorze Głuszyńskim: 

 powierzchnia: 608,5 ha, 

 objętość: 56 002,9 tys. m3, 

 głębokość maksymalna: 36,5 m, 

 głębokość średnia: 9,2 m, 

 powierzchnia zlewni całkowitej: 301,9 km2, 

 współczynnik Schindlera: 5,4 

 typ abiotyczny jeziora: 3a 

 kod JCW: PLLW20035 

 formy ochrony: obszar krajobrazu chronionego „Jezioro Głuszyńskie” 

 położenie: 
 powiat: radziejowski / gmina: Topólka, Piotrków Kujawski, Bytoń, 

 zlewnia: Zgłowiączka – Wisła, 

 makroregion: Pojezierze Wielkopolskie, 

 mezoregion: Pojezierze Kujawskie. 

Stan jakości wód jeziora Głuszyńskiego w 2015 roku 

Fitoplankton na wiosnę współtworzyły okrzemki (stanowiąc od ok. 35% w centralnej części 

jeziora do ponad 80% w jego południowej części) i kryptofity z rodzaju Cryptomonas. 

Wyjątek stanowił północny fragment zbiornika, gdzie dominowały sinice stanowiąc prawie 

60% biomasy. Jednocześnie biomasa była w tej części jeziora była 15-to krotnie wyższa niż 

w pozostałych jego częściach. Na początku lata w fitoplanktonie dominują okrzemki  

i bruzdnice z rodzaju Ceratium stanowiąc ok. 60% biomasy w północnej i południowej części 

zbiornika. W szczycie stagnacji letniej, przy niskiej biomasie, fitoplankton tworzony jest nawet 

w 96% przez bruzdnice z rodzaju Ceratium i Peridinium. Jesienią biomasa fitoplanktonu była 

bardzo niska i wahała się od 0,5 do 1,9 mg/l. Nadal dominowały okrzemki i bruzdnice. Sinice 

stanowiły od 2%, w części północnej zbiornika, do 13% biomasy w centralnej części rynny. 
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Wyliczony na podstawie składu ilościowego i jakościowego fitoplanktonu oraz chlorofilu „a” 

indeks fitoplanktonowy PMPL odpowiadał I klasie czystości wód. 

Na jeziorze oznaczono 23 zbiorowiska roślinności makrofitowej. Średnie pokrycie wynosiło 

76% powierzchni fitolitoralu. Szuwar reprezentowany jest głównie przez trzcinę pospolitą 

Phragmitetum communis (39,4%) i pałkę wąskolistną Typhetum angustifoliae (12,3%). 

Roślinność wynurzona w sumie porastała ok. 60% fitolitoralu. Łąki podwodne tworzyły m.in.: 

ramienica omszona Chara tomentosa (6,35%), rdestnica grzebieniasta Potamogeton 

pectinatus (5,62%), rogatek sztywny Ceratophyllum demersum (5,03%). Ramienice w sumie 

zajmowały ok. 7% fitolitoralu. Największe skupiska tworzyły w wypłaconych zatokach, w tym 

w części północnej jeziora. Średnia maksymalna głębokość występowania roślin wynosiła 

2,6 m, przy maksymalnym zasięgu 3,5 m. Wartość indeksu ESMI odpowiadał II klasie 

czystości.  

Ostatni składnik biologicznej oceny stanu jezior to fitobentos oparty jest na analizie osiadłych 

okrzemek. Wyliczony indeks okrzemkowy OIJ wynosił 0687, co odpowiada II klasie 

czystości.  

W okresie letnim występowało w jeziorze pełne uwarstwienie termiczne. Jedyną warstwą,  

w której nie występował deficyt tlenowy był epilimnion, który obejmował warstwy wody do  

6 m głębokości. W metalimnionie notowano jedynie śladowe ilości tlenu, a hypolimnion był 

całkowicie odtleniony.  

Słaby rozwój fitoplanktonu wpłynął korzystnie na przezroczystość wód, która przez cały 

sezon wegetacyjny utrzymuje się na poziomie 3 m. Jedynie w północnej, wypłyconej części 

jeziora przezroczystość wód była mniejsza, chociaż latem i jesienią w tej części zbiornika 

widzialność była do dna (1,5 m). Stężenia azotu ogólnego utrzymywało się na niskim 

poziomie. Najwyższe wartości odnotowano na wiosnę w części północnej zbiornika  

(1,63 mgN/l). W tym okresie odnotowano również podwyższone stężenia fosforu ogólnego, 

szczególnie w części północnej. Jednak w trakcie kolejnych badań obciążenia wód jeziora 

związkami fosforu było niskie, stąd średnia wartość (0,070 mgP/l) była powyżej stanu 

dobrego. Stan ekologiczny jeziora oceniono jako dobry.  

Ocenę stanu chemicznego przeprowadzono na podstawie obecności w wodzie substancji 

priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających. Nie stwierdzono przekroczenia 

wartości średniorocznej i maksymalnej żadnej  badanej substancji. Stan chemiczny Jeziora 
Głuszyńskiego uznano za dobry.  

W porównaniu z wynikami badań z lat ubiegłych nastąpiła zdecydowana poprawa jakości 

wód. Analizując dane stwierdzono, że poprawa następowała sukcesywnie w trakcie sezonu 

wegetacyjnego. Wczesną wiosna odnotowano najmniej korzystne wyniki, które ulegały 
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poprawie w kolejnych miesiącach. Dotyczy to zarówno wskaźników fizykochemicznych jak  

i biomasy fitoplanktonu. Wpływ na to mogła mieć susza hydrologiczna. Brak opadów 

spowodował, że dopływ zanieczyszczeń ze zlewni był ograniczony. W 2015 roku 

kontrolowano jezioro pod kontem wpływu na zanieczyszczenia związkami azotu 

pochodzenia rolniczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z grudnia 2002 

roku (Dz.U.  z 2002 r., Nr. 241, poz. 2093). Od marca do października kontrolowano 

comiesięcznie wskaźniki eutrofizacji. W wodach jeziora Głuszyńskiego, nawet na stanowisku  

7 zlokalizowanym w północnej części jeziora, będącym pod wpływem górnego odcinka 

Zgłowiączki, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników 

troficznych. 

Tabela 26. Średnie wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji jeziora położone  
na obszarze OSN 

wskaźnik Fosfor 
ogólny 

Azot 
ogólny Chlorofil Przezroczystość 

Azotany 
(wartość 

maksymalna - 
data) 

Wartości graniczne >0,1 >1,5 >25 <2 - 

Jezioro Głuszyńskie_7 0,093 1,23 8,3 1,2* 1,28 (17.07.2015) 

Jezioro Głuszyńskie_4 0,054 1,07 7,7 3,1 1,82 (30.03.2015) 
*głębokość jeziora w tym punkcie wynosi ok. 1,5 m 

Źródło: Dane z WIOŚ Bydgoszcz 

WODY PODZIEMNE 

Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej (2000/60/WE (RDW) z dnia  

23 października 2000 r., jednolite części wód podziemnych (JCWPd) obejmują wody 

podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, 

umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu  

znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów 

lądowych. 

Powiat Radziejowski znajduje się na obszarze JCWPd nr 43 (Miasto i Gmina Piotrków 

Kujawski, miasto Radziejów, gminy: Dobre, Osięciny i Bytoń) oraz JCWPd nr 47 (Miasto  

i Gmina Piotrków Kujawski, miasto Radziejów, gminy: Dobre, Osięciny, Topólka). 

Powierzchnia JCWPd nr 43 wynosi 3659,3 km2 natomiast JCWPd nr 47 wynosi 2772 km2. 
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Rysunek 15. Lokalizacja Powiatu radziejowskiego na tle JCWPd nr 43 

 
Źródło: https://www.pgi.gov.pl/ 

Rysunek 16. Lokalizacja Powiatu Radziejowskiego na tle JCWPd nr 47 

 

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/ 
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Na terenie Polski wytypowano 180 głównych zbiorników wód podziemnych, a spośród nich 

wyodrębniono 53 najzasobniejsze. Rozpoznawanie i dokumentowanie GZWP należy do 

zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej, której funkcję pełni Państwowy Instytut 

Geologiczny. Część Powiatu Radziejowskiego (gmina Dobre, część gminy Osięciny, 

Radziejów oraz część miasta Radziejów) znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych: GZWP nr 143 – Subzbiornik Inowrocław – Gniezno. 

Rysunek 17. Położenie Powiatu Radziejowskiego w obrębie GZWP 143 – Subzbiornik 
Inowrocław – Gniezno 

 
Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

Tabela 27. Charakterystyka Głównego Zbiornika Wód Powierzchniowych nr 143 

Numer zbiornika Nazwa zbiornika Wiek utworów 
Szacunkowe 

zasoby 
dyspozycyjne 
[tys.m3/dobę] 

Średnia 
głębokość [m] 

143 
Subzbiornik 

Inowrocław – 
Gniezno 

Tr 96 120 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/ 

Tr – trzeciorzęd 

BADANIA MONITORINGOWE WÓD PODZIEMNYCH 

Strategiczne znaczenie gospodarcze wód podziemnych i powszechność presji ograniczająca 

szybkość regeneracji tych zasobów, wymuszają potrzebę ich stałej kontroli. Jest ona 

realizowana w ramach monitoringu wód podziemnych, który jako element Państwowego 

Monitoringu Środowiska dostarcza informacji o stanie chemicznym wód, określa trendy 

zmian i sygnalizuje zagrożenia. W procedurze przeprowadzania tych działań jednostką 

bilansowania jest jednolita część wód podziemnych (JCWPd), definiowana jako objętość wód 
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w warstwach wodonośnych, które są lub mogą być źródłem wody do spożycia znaczącym  

w zaopatrzeniu ludności lub istotnym dla kształtowania pożądanego stanu wód 

powierzchniowych i ekosystemów lądowych.  

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby 

zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 

ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez 

Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). 

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych 

punktach badawczych dokonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 85), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

 klasa II – wody dobrej jakości, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

 klasa V – wody złej jakości 

oraz dwa stany chemiczne wód: 

 stan dobry (klasy I, II i III), 

 stan słaby (klasy IV i V). 

Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekroczenia  

wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez 

naturalne procesy, pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych dla 

bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości 

granicznych oznaczonych w rozporządzeniu indeksem „H” wskaźników nieorganicznych: 

antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, cyjanków, fluorków, glinu, kadmu, 

niklu, ołowiu, rtęci, selenu i srebra oraz wskaźników organicznych: adsorbowanych związków 

chloroorganicznych (AOX), benzo(a)pirenu, benzenu, lotnych węglowodorów aromatycznych 

(BTX), substancji ropopochodnych, pestycydów, tetrachloroetenu, trichloroetenu  

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Zakres i częstotliwość badań wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

19 lipca 2016 roku sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1178).  

Według danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach 

2015-2016 nie prowadzono badań na terenie Powiatu Radziejewskiego. 
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Źródło: Informacje z WIOŚ Bydgoszcz 

ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH 

Podobnie jak w przypadku wód powierzchniowych, zagrożenia wód podziemnych mogą być 

związane z emisją ścieków komunalnych, odprowadzaniem ścieków nieoczyszczonych lub 

niedostatecznie oczyszczonych, spływem powierzchniowym biogenów z pól i niewłaściwym 

składowaniem nawozów naturalnych, których składniki przedostają się do gleby, a co za tym 

idzie do wód gruntowych. W przyszłości wpływ na obniżenie poziomu wód gruntowych na 

terenie Powiatu mogą mieć również ujścia wód wykorzystywane na potrzeby deszczowania 

upraw rolnych. 

Istotnym zagrożeniem są także różnego rodzaju działania człowieka związane z pracami 

wydobywczymi. W związku z działalnością kopalni odkrywkowych węgla brunatnego 

Tomisławice oraz Boguszyce (gm. Wierzbinek), które znajdują się w sąsiedztwie terenu 

Powiatu Radziejowskiego, obserwuje się znaczny problem związany z obniżaniem się 

poziomu wód gruntowych, co w przyszłości może spowodować wyczerpanie zapasów wód 

podziemnych. Wielu mieszkańców miasta i gminy Piotrków Kujawski skarży się, że  

w związku z tą sytuacją ich studnie wyschły, a drzewa w ich ogrodach masowo usychają. 

Problem obniżania się poziomu wód gruntowych związany jest również ze zwiększającą się 

ilością prywatnych studni głębinowych do deszczowania upraw rolnych. 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie; informacje z gmin wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego 

JAKOŚĆ WODY UZDATNIONEJ 
Zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu realizują w większości przedsiębiorstwa 

wodociągowo- kanalizacyjne. Woda przeznaczona do zbiorowego zapatrzenia ludności w 

powiecie radziejowskim jest pozyskiwana z ujęć podziemnych, nie prowadzi się stałego 

chlorowania wody. W 2016 roku nadzorem sanitarnym objęto 14 eksploatowanych 

wodociągów prowadzących zbiorowe zaopatrzenia w wodę. Należą do nich wodociągi 

w Radziejowie, Zborowcu i Rogalinie (gm. Piotrków Kuj.), Dobre, Krzywosądz (gm. Dobre), 

Osięciny i Włodzimierka (gm. Osięciny),Paniewo i Orle (gm. Topólka), Płowce i Szostki (gm. 

Radziejów, Bytoń i Witowo (gm. Bytoń). Badanie laboratoryjne obejmowało 89 próbek wody 

przeznaczonej do spożycia i przeprowadzono 14 kontroli urządzeń wodociągowych. Próbki 

wody pobierano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacjach 

uzdalniania wody i w punktach czerpalnych u odbiorców usług. 

Zgodnie z wykonanymi badaniami w 2016 r. odpowiednich wymagań dotyczących 

zaopatrzenia w wodę nie spełniał wodociąg w Orlu gm. Topólka. Woda produkowana nie 

odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 części A punkt 1 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody 
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przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r poz. 1989). W pobranych próbkach 

stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Państwowy Inspektor Sanitarny wydał, w związku 

z powyższym, decyzję o braku przydatności tej wody do spożycia i nakazał Wójtowi Gminy 

Topólka przeprowadzić odpowiednie działania z tym związane. Należały do nich: 

unieruchomienie ww. wodociągu, podjęcie działań naprawczych i zapewnienie korzystającym 

z wody z wodociągu w Orlu, gm. Topólka dostępu do wody z innego zaopatrzenia 

o prawidłowej jakości, spełniającej odpowiednie normy i parametry, prowadzenie badań 

jakości wody w monitorowanych punktach oraz poinformowanie w sposób skuteczny 

odbiorców wody korzystających z wody z wodociągu w Orlu, gm. Topólka o braku 

przydatności wody do spożycia i całkowitym zakazie korzystania z wody do spożycia. 

W związku z tym, mieszkańcy miejscowości: Orle, Głuszynek, Miłachówek, Kamieniec, 

Kamieńczyk, Kozjaty, Sierakowy, Chalno, Borek, Znaniewo, Czamaniniek zostali zaopatrzeni 

w wodę o właściwej jakości z wodociągu w Paniewie, gm. Topólka.  

Reasumując,  na koniec roku 2016 na terenie powiatu radziejowskiego wodę dobrą do 

użytku, spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczało 13 wodociągów. 

Źródło: Państwowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi dla powiatu radziejowskiego 

 

Tabela 28. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami 

Mocne strony Słabe strony 

 brak zagrożenia powodziowego, 
 prowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy 

monitoringu wód powierzchniowych, 
 dobry stan wód jeziornych. 

 slaby stan niektórych wód rzecznych na 
terenie Powiatu, 

 występowanie obszarów szczególnie 
narażony na zanieczyszczenie azotanami 
(OSN), 

 obniżanie się poziomu wód gruntowych z 
powodu działania kopalni odkrywkowych w 
gminie Wierzbinek, 

 wysokie ryzyko wystąpienia suszy 
hydrologicznej w związku z obniżaniem się 
poziomu wód gruntowych, 

 zwiększająca się ilość prywatnych studni 
głębinowych do deszczowania upraw 
rolnych, 

 znaczna eutrofizacja jeziora Głuszyńskiego, 
 zlewnia stanowi teren intensywnie 

użytkowany rolniczo, 
 brak stref buforowych wokół jeziora. 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 

 obniżanie się poziomu wód gruntowych, 
 rozwój terenów rekreacyjnych w otoczeniu 
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 kontynuacja działań na rzecz ograniczania 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych do wód. 

jeziora Głuszyńskiego, 
 możliwość występowania lokalnych 

podtopień w wyniku zanieczyszczenia i 
zarastania rowów melioracyjnych, 

 zagrożenie czystości wód z uwagi na 
dominującą działalność rolniczą (bogaty  
w biogeny spływ powierzchniowy 
zanieczyszczeń). 

Źródło: Opracowanie własne 

5.5. Gospodarka wodno-ściekowa 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Obecność sieci wodociągowej istotnie podnosi jakość życia mieszkańców poprzez 

zapewnienie ciągłości dostaw wody spełniającej wszelkie normy sanitarne. Wyposażenie 

obszaru w podstawową infrastrukturę techniczną zwiększa również atrakcyjność osiedleńczą 

Powiatu dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów.  

Wg danych z GUS, w 2016 r długość sieci wodociągowej na terenie Powiatu 

Radziejowskiego wynosiła 1 023,8 km. Liczba przyłączy prowadzących do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania na obszarze Powiatu Radziejowskiego w 2016 r. 

wynosiła 9 923 szt. Najdłuższa sieć wodociągowa znajdowała się na terenie Miasta i Gminy 

Piotrków Kujawski (dł. 251,3 km). Zgodnie z danymi z GUS za 2015 r. na terenie Powiatu 

Radziejowskiego z wodociągu korzystało 97,1% mieszkańców. Ludność zamieszkująca 

obszar miasta Radziejów była w 100% podłączona do sieci wodociągowej. Mieszkańcy gmin 

Bytoń, Dobre oraz Osięciny byli podłączeni w odpowiednio 99,9%, 99,9%, oraz 99,7% do 

wodociągu. 

Dane dotyczące podstawowych informacji na temat stopnia wyposażenia Powiatu oraz gmin 

znajdujących się w Powicie w sieć wodociągową prezentują poniższe tabela i wykres. 

Tabela 29. Wyposażenie Powiatu Radziejowskiego oraz gmin wchodzących w skład Powiatu  
w infrastrukturę wodociągową w 2016 r. 

Wyszczególnienie 
długość 

czynnej sieci 
rozdzielczej 

przyłącza 
prowadzące do 

budynków 
mieszkalnych  
i zbiorowego 
zamieszkania 

woda dostarczona 
gospodarstwom 

domowym 

zużycie wody w 
gospodarstwach 

domowych ogółem 
na 1 mieszkańca 

j.m. [km] [szt.] [dam3] [m3] 

Miasto Radziejów 22,6 1 216 179,2 31,6 

Gmina Bytoń 110,3 937 127,1 35,5 

Gmina Dobre 118,5 1 327 227 41,6 

Gmina Osięciny 217,3 2 101 379,5 48,7 
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Wyszczególnienie 
długość 

czynnej sieci 
rozdzielczej 

przyłącza 
prowadzące do 

budynków 
mieszkalnych  
i zbiorowego 
zamieszkania 

woda dostarczona 
gospodarstwom 

domowym 

zużycie wody w 
gospodarstwach 

domowych ogółem 
na 1 mieszkańca 

j.m. [km] [szt.] [dam3] [m3] 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 251,3 2 094 402,7 43,1 

Gmina Radziejów 110,5 1 038 170 38 

Gmina Topólka 193,3 1 210 199,8 40,5 

Powiat Radziejowski 1 023,8 9 923 1 685,3 40,9 

 Źródło: Dane z GUS 

Wykres 6. Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności Powiatu Radziejowskiego 
oraz gmin wchodzących w skład Powiatu w 2015 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS  

SIEĆ KANALIZACYJNA 

Zgodnie z danymi z GUS za 2016 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Powiatu 

Radziejowskiego wynosiła 129,9 km. Liczba przyłączy prowadzących do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania na obszarze Powiatu Radziejowskiego w 2016 r. 

wynosiła 3 250 szt. Teren Gminy Topólka nie został jeszcze skanalizowany. Według danych 

z GUS w 2015 r. 39,2% mieszkańców było podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Najwięcej 

mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej znajdowało się na terenie miasta 

Radziejów – z kanalizacji korzystało 95,1% ogółu mieszańców miasta. Dane dotyczące 

wyposażenia w sieć kanalizacyjną na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz gmin 

wchodzących w jego skład prezentują poniższe tabela i wykres. 
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Tabela 30. Wyposażenie Powiatu Radziejowskiego oraz gmin wchodzących w skład Powiatu  
w infrastrukturę kanalizacyjną w 2016 r. 

Wyszczególnienie długość czynnej 
sieci kanalizacyjnej 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

ścieki bytowe 
odprowadzone 

siecią kanalizacyjną 

j.m. [km] [szt.] [dam3] 

Miasto Radziejów 27 969 231 

Gmina Bytoń 22,4 292 32,4 

Gmina Dobre 21,3 519 58 

Gmina Osięciny 20,8 670 79 

Miasto i Gmina Piotrków 
Kujawski 28,3 786 103 

Gmina Radziejów 9,4 14 12 

Gmina Topólka 0 0 0 

Powiat Radziejowski 129,2 3 250 515,4 

Źródło: Dane z GUS 

Wykres 7. Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności Powiatu Radziejowskiego 
oraz gmin wchodzących w skład Powiatu w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Należy podkreślić, że rozproszony charakter zabudowy mieszkaniowej na obszarach 

wiejskich sprawia, że budowa kanalizacji sanitarnej jest nie zawsze ekonomicznie 

uzasadniona. Mieszkańcy obszarów nieskanalizowanych korzystają w takiej sytuacji  

z przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych, opróżnianych przez 

wyspecjalizowane firmy. W przyszłości zakłada się jednak stopniową kanalizację terenów 

wiejskich nie tylko ze względu na korzyści ekologiczne, ale przede wszystkim w celu 

poprawy warunków życia mieszkańców. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        114 
 

Zgodnie z danymi z GUS, na terenie Powiatu Radziejowskiego w 2015 r. znajdowało się 

3 969 zbiorników bezodpływowych (szamb). Przydomowe oczyszczalnie ścieków były 

wykorzystywane w mniejszym zakresie. W 2015 r. odnotowano 1 598 oczyszczalni 

przydomowych na terenie Powiatu. W latach 2012-2015 nastąpił spadek wykorzystania 

zbiorników bezodpływowych o 5,7%. Natomiast wykorzystanie przydomowych oczyszczalni 

ścieków wzrasta. W analizowanym okresie odnotowano wzrost ich wykorzystania o 55,45%. 
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Tabela 31. Liczba zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych oraz stacji zlewnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz gmin 
wchodzących w skład Powiatu w latach 2012 - 2015 

2012 2013 2014 2015 

Wyszczególnienie zbiorniki 
bezodpływ

owe 
oczyszczalnie 
przydomowe 

stacje 
zlewne 

zbiorniki 
bezodpływ

owe 
oczyszczalnie 
przydomowe 

stacje 
zlewne 

zbiorniki 
bezodpływ

owe 
oczyszczalnie 
przydomowe 

stacje 
zlewne 

zbiorniki 
bezodpływ

owe 
oczyszczalnie 
przydomowe 

stacje 
zlewne 

Miasto Radziejów 145 12 1 100 8 1 50 17 1 50 28 1 

Gmina Bytoń 276 116 1 270 123 1 270 126 1 268 128 1 

Gmina Dobre 600 206 1 596 210 1 594 212 1 586 220 1 

Gmina Osięciny 489 504 1 473 520 1 522 603 1 518 608 1 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 1 176 33 1 1 156 35 1 1 144 47 1 1 157 60 1 

Gmina Radziejów 500 47 0 460 247 0 468 309 0 468 315 0 

Gmina Topólka 1 023 110 0 908 229 0 918 235 0 922 239 0 

Powiat Radziejowski 
- razem 4 209 1 028 5 3 963 1 372 5 3 966 1 549 5 3 969 1 598 5 

 Źródło: Dane z GUS 
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OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w Powiecie Radziejowskim 

są ścieki komunalne. Wg danych GUS, w 2015 r. z oczyszczalni ścieków korzystało 36,3% 

ludności Powiatu. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego funkcjonuje 5 oczyszczalni. Dane dotyczące tych 

oczyszczalni prezentuje poniższa tabela. 

 Tabela 32. Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Radziejowskiego 

Ładunki w ściekach oczyszczonych [kg/rok] 

Oczyszczalnia Typ 

Q 
Rzecz 
[tys. 
m3/r] 

Zlewnia lub 
odbiornik 
ścieków 

BZT5 
(biochemiczne 

zapotrzebowanie 
na tlen) 

ChZT 
(chemiczne 

zapotrzebowanie 
na tlen) 

zawiesina 
ogólna 

Dobre (gm. Dobre) m-b 74 Kanał 
Bachorze 584 4 281 803 

Morzyce  
(gm. Bytoń) m-b-c 24 Kanał 

Głuszyński 1 320 5 544 876 

Osięciny  
(gm. Osięciny) m-b 104 Kanał 

Głuszyński 992 5 396 821 

Piotrków Kujawski 
(m. i gm. Piotrków 

Kujawski) 
m-b 105 Noteć 641 3 611 1 344 

Radziejów-
Broniewek  

(m. Radziejów) 
m-b-c 229 Kanał 

Gocanowski 943 10 840 1 774 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. WIOŚ Bydgoszcz 

Zgodnie z danymi z GUS, w Powiecie Radziejowskim w 2015 roku ilość ścieków 

przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania odprowadzonych do wód lub do 

ziem wynosiła 1 022 dam3. W porównaniu do roku 2014 (1 064 dam3) zmniejszyła się  

o 3,95%. 

Tabela 33. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

Mocne strony Słabe strony 

 rozbudowana sieć wodociągowa na terenie 
Powiatu (97,1% korzystających 
mieszkańców) 

 funkcjonowanie 5 oczyszczalni ścieków na 
terenie Powiatu (gmina Dobre, Bytoń, 
Osięciny, Radziejów i Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski), 

 wzrost wykorzystania przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu, 

 spadek wykorzystania zbiorników 
bezodpływowych (szamb) w latach 2012-

 niedostateczne wyposażenie Powiatu w sieć 
kanalizacyjną (39,2% korzystających 
mieszkańców), 

 brak oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Topólka. 
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2015. 

Szanse Zagrożenia 

 doposażenie nieruchomości w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach 
nieskanalizowanych. 

 rozproszona zabudowa mieszkaniowa na 
terenach wiejskich, uniemożliwiająca 
podłączenie do sieci kanalizacyjnej 
(nieopłacalne ekonomicznie), 

 niewłaściwe zagospodarowywanie 
nieczystości ciekłych przez właścicieli 
nieruchomości. 

Źródło: Opracowanie własne 

5.6. Zasoby geologiczne i gleby 

GLEBY 

Przyroda występująca na obszarze Powiatu Radziejowskiego cechuje się bardzo dużą 

różnorodnością. Znajdują się tu tereny równinne, którymi charakteryzuje się ta część Kujaw 

oraz lekko faliste obszary polodowcowe, których wysokość względna nie przekracza 25-40 

m. Wysokość bezwzględna często przekracza 130 m n.p.m., dna obniżeń występują na 

średnim poziomie 113 m n.p.m. – różnica wysokości pomiędzy najniżej i najwyżej 

położonymi punktami dochodzi do 20 m. Małe nachylenie powierzchni terenu Powiatu 

przyczyniło się do nadmiernego nawilgocenia gleby, co w efekcie spowodowało powstanie 

czarnych ziem bagiennych – stąd nazwa często używana dla tej krainy, czyli „Czarne 

Kujawy”. Żyzność gleb sprawiła, że region ten jest wybitnie rolniczy i prawie pozbawiony 

lasów. 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

Na stan gleb na terenie Powiatu Radziejowskiego wpływają głównie czynniki pochodzenia 

antropogenicznego m.in.: 

 Intensywne rolnictwo – stosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy  

i hodowli, nadmierne wykorzystywanie nawozów mineralnych i środków ochrony 

roślin, co może prowadzić do degradacji chemicznej gleb (przeciążenie nadmierną 

ilością substancji chemicznych, w tym metalami ciężkimi, co prowadzi do 

zakwaszenia, zasolenia, alkalizacji, zmian jakościowych i ilościowych w próchnicy) 

oraz degradacji fizycznej gleb (utrata określonej masy gleby, zmiany struktury gleby, 

nadmierne zagęszczenie i niekorzystne zmiany stosunków wodnych, erozja 

spowodowana niewłaściwym użytkowaniem gruntów); 

 Działalność zakładów produkcyjno-usługowych – przyczyniająca się głównie do 

degradacji chemicznej gleb, na skutek emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 

odprowadzania ścieków; 
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 Komunikacja i transport samochodowy – przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków 

komunikacyjnych (degradacja chemiczna). 

Ponadto, negatywny wpływ na jakość gleb wywierają: składowanie odpadów w miejscach do 

tego nie przeznaczonych, wypalanie traw, palenie odpadów na powierzchni ziemi, 

odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne szamba. 

Nasilające się stałe wpływy różnorodnych form działalności rolniczej, usługowej 

i urbanizacyjnej przyczyniają się do znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych. 

Zmiany te przejawiają się w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadzą 

do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i właściwościach fizykochemicznych.  

Procesy degradacji gleb związane są przede wszystkim z: 

 rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej, 

 intensywnej melioracji gleb, 

 rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych, 

 trasami komunikacyjnymi, 

 terenami eksploatacji kopalin lub wyrobisk poeksploatacyjnych. 

Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzanie 

i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi  

(np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrównań. Ważnym 

czynnikiem jest emisja zanieczyszczeń powietrza i opad zanieczyszczeń oraz procesy 

chemicznej degradacji gleb przez niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową. 

BADANIA MONITORINGOWE GLEB 

Obowiązek prowadzenia badań gleb wynika z zapisów krajowych aktów prawnych m.in.  

art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). 

Badania chemizmu gleb realizowane są przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa  

na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Żaden z punktów pomiarowych analizowanych w opracowaniu Monitoring Chemizmu Gleb 

Ornych w Polsce w latach 2015-2017 nie był zlokalizowany na terenie Powiatu 

Radziejowskiego. 
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Tabela 34. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Gleby 

Mocne strony Słabe strony 

 korzystne położenie fizyczno-geograficzne  
Powiatu, 

 występowanie gleb o wysokich klasach 
bonitacyjnych. 

 rozdrobniona struktura agrarna. 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 

 popularyzacja rolnictwa ekologicznego. 

 presja ze strony działających podmiotów 
gospodarczych zajmujących się eksploatacją 
złóż kopalin. 

Źródło: Opracowanie własne 

GEOLOGIA 

Według Centralnej Bazy Danych Geologicznych na terenie Powiatu Radziejowskiego 

dominują piaski i mułki rzeczne, piaski, żwiry i mułki rzeczne, żwiry, piaski, głazy i gliny 

moren czołowych, mułki kemów. Ich rozmieszczenie zaprezentowane zostało na poniższym 

rysunku. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        120 
 

Rysunek 18. Położenie geologiczne Powiatu Radziejowskiego 

 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Centralna Baza Danych Geologicznych, http://geoportal.pgi.gov.pl/ 

OBSZARY GÓRNICZE 
Na terenie miasta Radziejów znajduje się jedno nielegalne wyrobisko piasku i żwiru.  

W gminie Dobre w miejscowości Smarglin zlokalizowane są zakłady górnicze zajmujące się 

eksploatacją kopalin w postaci kruszywa naturalnego (piaski i żwir). Również na terenie 

gminy Topólka w miejscowości Wyrobki zarejestrowany jest jeden przedsiębiorca 

prowadzący działalność w zakresie wydobycia kopalin tj. piasku i żwiru. 

Dużym zagrożeniem dla wód powierzchniowych na terenie Powiatu Radziejowskiego jest 

działalność kopalni odkrywkowych węgla brunatnego Tomisławice oraz Boguszyce na 

terenie gminy Wierzbinek (pow. koniński, woj. wielkopolskie), znajdującej się  

w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu. W wyniku prac wydobywczych dochodzi do obniżania 

się poziomu wód gruntowych, co w rezultacie może prowadzić do suszy na terenach 

sąsiadujących z kopalnią, w tym na terenie Powiatu Radziejowskiego. Obecność kopali 

odkrywkowych wywołuje falę protestów rolniczych w miejscowościach, w których znajdują się 

odkrywki oraz na terenach z nimi sąsiadujących. 
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Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie, informacje od gmin wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego 

OSUWISKA 

Ruchy masowe ziemi stanowią w niektórych przypadkach zagrożenie dla obiektów 

budowlanych posadowionych na uruchomionej powierzchni oraz zagrożenie dla życia  

i zdrowia. 

Rysunek 19. Obszary predysponowane do występowania ruchów masowych na terenie 
Powiatu Radziejowskiego 

 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy/woj_kuj-pomorskie.jpg 

Zgodnie z mapą dostępną na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego (System Osłony 

Przeciwosuwiskowej SOPO), na terenie Powiatu Radziejowskiego nie występują obszary 

naturalnych zagrożeń geologicznych, w tym zagrożeń osuwania się mas ziemnych/skalnych. 

Jednak w południowo-zachodniej oraz centralnej części Powiatu Radziejowskiego 

zlokalizowane są obszary preferowane do występowania ruchów masowych, które  

w przyszłości mogą przekształcić się w osuwiska. 

Źródło: System Osłony Przeciwosuwiskowej; http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO 
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Tabela 35. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zasoby geologiczne 

Mocne strony Słabe strony 

 brak obszarów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi, 

 lokalizacja złóż kruszyw naturalnych (żwir, 
piasek) na terenie gmin Topólka i Dobre, 

 zróżnicowanie hipsometryczne i genetyczne 
form rzeźby terenu dające szerokie 
możliwości zagospodarowania terenu. 

 występowanie obszarów preferowanych do 
występowania ruchów masowych,  

 obecność nielegalnego wyrobiska piasku i 
żwiru w mieście Radziejów, 

 obniżanie się poziomu wód gruntowych na 
terenie Powiatu w wyniku działalności 
wydobywczej w kopalniach odkrywkowych 
węgla brunatnego Tomisławice oraz 
Boguszyce (gm. Wierzbinek). 

Szanse Zagrożenia 

 rozwój nowych technologii poszukiwania  
i eksploatacji surowców mineralnych, 

 presja ze strony działających podmiotów 
gospodarczych zajmujących się eksploatacją 
złóż kopalin, 

 możliwość wystąpienia suszy hydrologicznej 
związanej z obniżaniem się poziomu wód 
gruntowych na terenie Powiatu. 

Źródło: Opracowanie własne 

5.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Problem gospodarki odpadami jest jednym z ważniejszych zagadnień ochrony środowiska. 

Niewłaściwe postępowanie z odpadami ma negatywny wpływ na otaczającą przyrodę oraz 

zdrowie ludzi. Z tego powodu istotne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki w tym zakresie 

oraz minimalizacja ilości powstających odpadów. 

W Planie gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022  

z perspektywą na lata 2023-2028 zostały wyodrębnione 4 regiony gospodarki odpadami: 

 Region 1 – Północy, 

 Region 2 – Wschodni, 

 Region 3 – Południowy, 

 Region 4 – Zachodni, 

Powiat Radziejowski należy do Regionu 3 – Południowego. 
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Rysunek 20. Regiony gospodarki odpadami w województwie kujawsko-pomorskim 

 
  Źródło: Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022  

z perspektywą na lata 2023-2028 

Gospodarka w zakresie odpadów komunalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego 

prowadzona jest przez poszczególne gminy na podstawie regulaminów utrzymania czystości 

i porządku, przyjętych uchwałami poszczególnych rad gmin. W ramach tych regulaminów, 

właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania na terenie swoich gmin czystości 

oraz porządku. 

Regulaminy zawierają: 

 wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

 rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 

 częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego, 

 inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 
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 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku, 

 wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach, 

 wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

Każda z gmin na drodze przetargu wybiera przedsiębiorstwo, które będzie odpowiedzialne 

za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na danym terenie. Z reguły gminy 

podpisują umowy na okres roczny, niekiedy dłuższy. Odpady stałe zbierane są do 

pojemników zlokalizowanych na poszczególnych posesjach i wywożone odpłatnie przez 

firmy wyłonione w drodze przetargu.  

Na terenie każdego z czterech regionów gospodarki odpadami województwa kujawsko-

pomorskiego znajdują się Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK). 

Instalacje RIPOK na terenie Regionu Południowego, w którego skład wchodzi Powiat 

Radziejowski, zlokalizowane są w: 

 Machnaczu, gm. Brześć Kujawski „duży RIPOK” – instalacja służy do przetwarzania 

odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

składowania pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych, 

 Inowrocławiu, gm. Inowrocław „duży RIPOK”– instalacja wykorzystywana jest do 

przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych 

bioodpadów oraz składowania pozostałości z sortowania i mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 

 Służewie, gm. Aleksandrów Kujawski „mały RIPOK” – instalacja służy do 

przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych 

bioodpadów. 

Źródło: Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 
2023-2028 

Minister Środowiska we właściwych rozporządzeniach określa poziomy recyklingu oraz 

dopuszczalną masę odpadów komunalnych w poszczególnych latach, do których samorządy 

gminne powinny się stosować. Tabele 36, 37 oraz 38 prezentują poziomy recyklingu oraz 

dopuszczalną masę odpadów komunalnych określonych ww. rozporządzeniami. 
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Tabela 36. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, metali  
i tworzyw sztucznych przewidziane do osiągnięcia w poszczególnych latach 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [Mg] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych  

Tabela 37. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przewidziane do 

osiągnięcia w poszczególnych latach 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [Mg] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

30% 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych 

Tabela 38. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów  

wytworzonych w 1995 r. [%] 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

2012 r. 16 lipca 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 16 lipca 2020 r. 

75% 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
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Tabela 39. Dane dotyczące gospodarki odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu Radziejowskiego 

Wyszczególnienie 
Regulamin 

utrzymania czystości 
i porządku 

PSZOK 

Poziom 
recyklingu, 

przygotowania 
do ponownego 
użycia papieru, 
szkła, metali i 

tworzyw 
sztucznych 

przewidziany do 
osiągnięcia w 
2016 r. – 18% 

Poziom 
recyklingu, 

przygotowania 
do ponownego 

użycia i 
odzysku innymi 

metodami 
innych niż 

niebezpieczne 
odpadów 

budowlanych i 
rozbiórkowych 

przewidziany do 
osiągnięcia w 
2016 r. - 42% 

Dopuszczalny 
poziom masy 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
przekazywanych 

do składowania w 
stosunku do 
masy tych 
odpadów 

wytworzonych w 
1995 r. w 2016 r. - 

45% 

Rok 
przeprowadz
enia analizy 

stanu 
gospodarki 
odpadami 

komunalnym 

Łączna masa 
odpadów 

odebranych z 
terenu 

Gminy/Miasta 

Program usuwania 
azbestu 

Gmina Radziejów 

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 

na terenie Gminy 
Radziejów uchwała 
nr X/87/2016  Rady 
Gminy Radziejów 
z dnia 28 czerwca 

2016 r. 

PSZOK 
Broniewek 20,29 100 31,14 2016 545 Mg 

Program usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla 
Gminy Radziejów na lata 
2013-2032; uchwała nr 

XXI/216/2013 Rady 
Gminy Radziejów z dnia 

28 listopada 2013 r. 

Miasto Radziejów 

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 

na terenie Gminy 
Miasto Radziejów 

uchwała nr IX/70/2015 
Rady Miasta 

Radziejów z dnia 
2 grudnia 2015 r. 

ul. Rolnicza 36,05 96,9 29,19 2016 2 250,88 Mg 

Program usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla 
Miasta Radziejów na lata 
2012-2032; uchwała nr 

XV/115/2012 Rady Miasta 
Radziejów z dnia 6 
września 2012 r. 
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Wyszczególnienie 
Regulamin 

utrzymania czystości 
i porządku 

PSZOK 

Poziom 
recyklingu, 

przygotowania 
do ponownego 
użycia papieru, 
szkła, metali i 

tworzyw 
sztucznych 

przewidziany do 
osiągnięcia w 
2016 r. – 18% 

Poziom 
recyklingu, 

przygotowania 
do ponownego 

użycia i 
odzysku innymi 

metodami 
innych niż 

niebezpieczne 
odpadów 

budowlanych i 
rozbiórkowych 

przewidziany do 
osiągnięcia w 
2016 r. - 42% 

Dopuszczalny 
poziom masy 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
przekazywanych 

do składowania w 
stosunku do 
masy tych 
odpadów 

wytworzonych w 
1995 r. w 2016 r. - 

45% 

Rok 
przeprowadz
enia analizy 

stanu 
gospodarki 
odpadami 

komunalnym 

Łączna masa 
odpadów 

odebranych z 
terenu 

Gminy/Miasta 

Program usuwania 
azbestu 

Gmina Bytoń 

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 

na terenie Gminy 
Bytoń uchwala nr 
X/68/2015 Rady 

Gminy Bytoń 
z dnia 30 listopada 

2015 r. 

Wandynowo 
gm. Bytoń 25,26 97,67 49,58 2016 692,38 Mg 

Program usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na 
terenie Gminy Bytoń na 
lata 2013-2032; uchwała 
nr XXII/185/2017 Rady 
Gminy Bytoń z dnia 29 

marca 2017 r. 

Gmina Dobre 

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 

na terenie Gminy 
Dobre uchwała nr 
XIV/111/16 Rady 

Gminy Dobre z dnia 31 
marca 2016 r. 

Byczyna, 
gm. Dobre, 
prowadzony 

przez 
Gminę 

Dobre, ul. 
Dworcowa 
6, 88-210 

Dobre 

23,99 100 30,7 2016 533,20 Mg 

Program usuwania 
azbestu z terenu Gminy 

Dobre na lata 2012-2032; 
uchwała nr 

XXIV/146/2012 Rady 
Gminy Dobre z dnia 15 

listopada 2012 r. 

Gmina Osięciny 

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 

na terenie Gminy 
Osięciny uchwała nr 

X/84/2015 Rady 
Gminy Osięciny z dnia 

27 listopada 2015 r. 

Osięciny 
przy ul. 

Osięciny 
Stacja PKP 
(Osięciny 

skrzyżowani
e) 

22,271 70,327 24,138 2016 1 009,24 Mg 

Program usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z 
terenu Gminy Osięciny na 
lata 2013-2032; uchwała 
nr XXIX/245/2014 Rady 

Gminy Osięciny z dnia 21 
lutego 2014 r. 
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Wyszczególnienie 
Regulamin 

utrzymania czystości 
i porządku 

PSZOK 

Poziom 
recyklingu, 

przygotowania 
do ponownego 
użycia papieru, 
szkła, metali i 

tworzyw 
sztucznych 

przewidziany do 
osiągnięcia w 
2016 r. – 18% 

Poziom 
recyklingu, 

przygotowania 
do ponownego 

użycia i 
odzysku innymi 

metodami 
innych niż 

niebezpieczne 
odpadów 

budowlanych i 
rozbiórkowych 

przewidziany do 
osiągnięcia w 
2016 r. - 42% 

Dopuszczalny 
poziom masy 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
przekazywanych 

do składowania w 
stosunku do 
masy tych 
odpadów 

wytworzonych w 
1995 r. w 2016 r. - 

45% 

Rok 
przeprowadz
enia analizy 

stanu 
gospodarki 
odpadami 

komunalnym 

Łączna masa 
odpadów 

odebranych z 
terenu 

Gminy/Miasta 

Program usuwania 
azbestu 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 
na terenie Miasta i 

Gminy Piotrków 
Kujawski uchwała nr 

XV/97/206 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie 
Kujawskim z dnia 30 

czerwca 2016 r. 

ul. 
Topolowa 9, 

88 – 230 
Piotrków 
Kujawski 

25,21 100 117,11 2016 961,23 Mg 

Program usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla 
Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski na lata 2014-

2032; uchwała nr 
IV/32/2015 Rady miejskiej 
w Piotrkowie Kujawskim z 

dnia 29 maja 2015 r. 

Gmina Topólka 

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 

na terenie Gminy 
Topólka uchwała nr 

IX/76/15 Rady Gminy 
Topólka z dnia 27 
listopada 2015 r. 

Wandynowo 
gm. Bytoń 42,46 99,21 33,46 2016 973,580 Mg 

Program usuwania 
wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Topólka 
na lata 2013-2032; 

uchwała nr XVII/159/13 
Rady Gminy Topólka z 
dnia 7 listopada 2013 r. 

Źródło: Opracowanie własne podstawie danych od gmin 

Osiągnięty poziom recyklingu Nie osiągnięty poziom recyklingu 
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Reforma systemu odpadowego nałożyła na gminy obowiązek tworzenia Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie zwanych PSZOK. Obecnie na 

terenie Powiatu Radziejowskiego funkcjonuje sześć Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych prowadzonych przez gminy: Radziejów, Bytoń, Dobre, Osięciny, 

miasto Radziejów oraz Miasto i Gminę Piotrków Kujawski. 

Gminy wchodzące w skład Powiatu borykają się również z problemem dzikich wysypisk 

śmieci, która są sukcesywnie usuwane. 

Źródło: Informacje od gmin wchodzących w skład Powiatu Radziejowskiego 

Tabela 40. Składowiska odpadów na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu 
Radziejowskiego 

Gmina Opis składowiska 

Gmina Bytoń 
Zamknięte składowisko odpadów komunalnych we wsi Wandynowo na działce 
nr 113/1. Obecnie jest ono rekultywowane. Planowana jest również budowa 
instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu. 

Gmina Osięciny Nieczynne wysypisko śmieci w miejscowości Borucin, które jest całkowicie 
zrekultywowane. 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

Jedno (zamknięte, w czasie rekultywacji) składowisko odpadów komunalnych 
zlokalizowane w miejscowości Jerzyce. 
Składowisko opadów niebezpiecznych w miejscowości Bycz gm. Piotrków 
Kujawski zarządzane przez Zakłada Instalacji Sanitarnych Utylizacji Odpadów 
Władysław Lewandowski Sp. z  o.o. w Warszawie, jest składowiskiem 
eksploatowanym. Z informacji od zarządzającego (w marciu 2018 r.) 
przewidywaną data zakończenia eksploatacji składowiska jest 31.12.2018 r. 

Gmina Dobre 

Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane na działce ew. nr 31/6 w 
miejscowości Byczyna. Składowisko zakończyło swoją działalność  
w 2013 r. na skutek zmieniających się przepisów prawa. W niedalekiej 
przyszłości planowana jest rekultywacja II kwatery składowiska. 

Miasto Radziejów 

Na terenie nieruchomości przy ul. 1-go Maj znajduje się składowisko odpadów 
(hala i plac), które należy do firmy ALU CAN Sp. z o.o. Zlokalizowane jest ono 
w centrum miasta i otoczone jest zabudową mieszkaniową indywidualną, 
blokami, piekarnią oraz ogródkami działkowymi. Spółka prowadzi działalność 
w zakresie zbierania i magazynowania 10 rodzajów odpadów. Wystąpiła ona z 
wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie ww. działalności w zakresie 900-set 
rodzajów odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wywołało to duży 
sprzeciw władz miasta oraz jego mieszkańców. Działalność w tak szerokim 
zakresie biorąc pod uwagę położenie składowiska mogłaby być bardzo 
niebezpieczna dla życia i zdrowia lokalnej społeczności oraz mogłaby 
przynieść ogromne straty dla środowiska.  Prowadzone są działania mające 
na celu cofnięcie wcześniejszej decyzji o pozwoleniu na zbieranie i 
magazynowanie 10 rodzajów odpadów, ponieważ firma prowadzi działalność 
niezgodnie z ww. decyzją tj. nie zbiera odpadów, a na placu znajdują się 
innego rodzaju odpady nie ujęte we wcześniej wydanej decyzji. 

Gmina Radziejów 

W miejscowości Broniewek znajduję się nieczynne składowisko odpadów 
komunalnych zamknięte w 2011 r. Ponadto, w miejscowości Czołówek 
znajduje się magazyn odpadów niebezpiecznych pozostawionych przez firmę 
JENDRUS Sp. z.o.o., która rozpoczęła swoją działalność na terenie Powiatu 
Radziejewskiego oraz trzech innych powiatów w 2011 r. Spółka otrzymała 
zezwolenie ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie i na jego podstawie 
uprawniona była do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych 
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Gmina Opis składowiska 
oraz innych niż niebezpieczne, w wynajętym obiekcie magazynowym. Po 
pewnym czasie od otrzymania zezwolenia, spółka ta nie dotrzymała warunków 
określonych w udzielonym zezwoleniu i po przeprowadzeniu kontroli organ 
wydający zezwolenie zmuszony był je cofnąć. Od momentu cofnięcia 
zezwolenia, ww. spółka zamiast przystąpić do usunięcia zdeponowanych 
odpadów, rozpoczęła intensywnie dowozić odpady, zapełniając błyskawicznie 
pomieszczenia magazynowe do prawie 100% ich pojemności.  
W magazynie znajdującym się na terenie Powiatu Radziejowskiego według 
szacunków, biorących pod uwagę kubaturę magazynów i ich zapełnienie, 
może tam być zgromadzone około 2 000,00 Mg odpadów. Aby uzyskać 
dokładną ilość kosztu utylizacji niezbędne byłoby przeprowadzenie 
ekspertyzy. Według zezwolenia  są to następujące odpady: 
 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne, 
 odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne, odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 

 odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 
inne  substancje niebezpieczne, 

 szlamy i osady po filtracyjne zawierające substancje niebezpieczne, 
 rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników, 
 odpady niebezpieczne zestalone. 
Biorąc pod uwagę, to że firma działała od początku z zamiarem porzucenia 
odpadów mogą też znajdować się tam inne odpady niebezpieczne. Odpady te 
według opinii biegłego z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy sporządzonej 
dla organów ścigania,  zagrażają zdrowiu ludzi i środowisku, w związku z tym 
należy je bezwzględnie usunąć i zutylizować poprzez termiczne 
przekształcenie w specjalistycznej instalacji. 
W związku z zaistniałą sytuacją Powiat Radziejowski wystosował odpowiednie 
pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Ministra Środowiska oraz Ministra Sprawiedliwości z prośbą o pomoc 
w rozwiązaniu tego uciążliwego i niebezpiecznego problemu. 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Informacje od gmin wchodzących w skład Powiatu 

 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego znajdują się dwa dzikie składowiska, których firmy 

wcześniej posiadały zezwolenie na zbieranie odpadów jednak w wyniku niezgodnego 

magazynowania odpadów z warunkami decyzji zezwolenia te zostały cofnięte. Są one 

zlokalizowane na: 

 działka nr 867/1 i 867/4 ,ul 1 maja, 88-200 Radziejów; 

 działka nr 11/17, Czołówek 88 -200 Radziejów. 

Na terenie Powiatu oprócz odpadów komunalnych, wytwarzane i zagospodarowywane są 

również inne odpady niż komunalne. Poniżej w tabeli przedstawiono podmioty zbierające 

i przetwarzające odpady z obszaru Powiatu Radziejowskiego. 
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Tabela 41. Podmioty zbierające i przetwarzające odpady na terenie Powiatu Radziejowskiego 

Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 

Podmioty zbierające odpady 

Firma Transport -Handel 
Usługi  

Krzysztof Wasielewski  
Czołpin  12, 

88-210 Dobre 

Plac po Wytwórni Mas 
Bitumicznych  

działka nr 145, 144  
i cześć działki 143  w 

Narkowie 
88-220 Osięciny 

Odpady niebezpieczne: 
*odpady z drewna 
*odpady ze szkła 

*odpady z tworzyw sztucznych 
Odpady inne niż niebezpieczne: 

* wysłodki, 
*trociny 

*mieszanki popiołowo-żużlowe 
*odpady z betonu  

i gruzu 
*odpady żelazne  

i ze  stali 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.13.2015 
16.11.2015 r. 

16. 11. 2025 r. 

Firma Grupa TOM- DREW  
Sp. z o.o. ul. Szkolna 23  

88-210 Dobre 

Teren firmy  
ul. Szkolna 23, 88-210 

Dobre 

Odpady niebezpieczne: 
*odpady z drewna 
*odpady ze szkła 

*odpady z tworzyw sztucznych 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.3.2015. 
26.05.2015r. zmieniona 
O.T.I. 6233.3.2015.2016 

18.03.2016 r. 

25.05.2025 r. 

Zakład Ogólnobudowlany 
Jakub Michalak Zborowiec 

6, 88-230 Piotrków 
Kujawski       

zmiana na : ALPOL 
Jakub Michalak Zborowiec 

6, 88-230 Piotrków 
Kujawski 

Zborowiec 6, 88-230 
Piotrków Kujawski 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady z tworzyw sztucznych 

*odpady metalowe 
*  metalowe cząstki i pyły 

*cynk twardy 
*odpady spawalnicze 

*opakowania  

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.1.2015 
09.02. 2015r. 
zmieniona: 

O.T.I. 6233.1.2015.2018 
05.04.2018r 

 

08.02.2025 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
 
 

z drewna 
*opakowania  

z metali 
*aluminium 

*ołów 
*cynk 

*mieszanki metali 

 
 

 
 
 
 
 

F.H.U.  „FROST” 
Dariusz Kurkiewicz  
Skibin 26 A , 88-200 

Radziejów 

Działka 75/4 Skibin 26 
A , 88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*metale żelazne *metale nie nadające się do 

użytkowania 

Starostwo Powiatowe 
 w Radziejowie 

O.T.I.6233.8.2016 
08.08.2016 r. 

07.08.2026 r. 
 

FORUM LOGISTICS 
Spółka z o.o.  

ul. Pilchowiecka 27 lok. 3 
E, 02-175 Warszawa 

Działka nr 249/5 w 
Nowej Wsi, 88-230 
Piotrków Kujawski 

*Odpady niebezpieczne 
*Odpady inne niż niebezpieczne 
*Odpady z tworzyw sztucznych 

*Odpady z papieru  
i tektury 

*Odpady ze szkła  *Odpady z drewna 
*Zużyte akumulatory  

i baterie 
*Odpadowe popioły 

*Oleje przekładniowe  
i smarowe 

*Gumy i opony 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.13.2017.201
8 

28.03.2018 r. 

27.03.2028 r. 

Firma Grupa TOM-DREW 
Sp. z o.o.-Sp.k , ul. 

Szkolna 23, 88-210 Dobre 

Działka nr 225  
i  nr 122/1 przy ul. 

Szkolnej 23, 88-210 
Dobre 

-Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, 
fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych 

kopalin 
-Odpady z rolnictwa , sadownictwa upraw 

hydroponicznych oraz z przetwórstwa żywności 
-Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.7.2016 
12.08.2016 r. 
zmieniona: 

O.T.I. 6233.7.2016.2017 

11.08.2026 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
tekstylnego 

-Odpady z produkcji przygotowania, obrotu chemii 
nieorganicznej 

- Odpady z produkcji, przygotowania obrotu i 
stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 

-Odpady z produkcji , przygotowania obrotu  i 
stosowania powłok ochronnych 

-Odpady z procesów termicznych 
-Odpady z chemicznej obróbki i powlekania 

powierzchni metali 
-Odpady  z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej 

obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 
-Odpady nie ujęte w innych grupach 

-Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych 

08.11.2017r. 
zmieniona: 

O.T.I.6233.7. 
2016.2017.2018 

15.05.2018 r. 
 

Sklep spożywczo-
przemysłowy  „Pod 
Świerkiem” Mariusz 

Michalski  
 Szalonki 10,  

88-220 Osięciny 
 

Działka  nr 81/5 w 
Szalonki 10, 88-220 

Osięciny 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*żelazo 

*aluminium 
*miedź 
*ołów 
*cynk 
*kable 

*wiórki stalowe 
* metale żelazne 

*metale nieżelazne 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.7.2013 
24.05.2013 r. 

 
 
 
 

22.04.2023 r. 

F.P.H. „IRENA” 
Paulina Jankowska, 

 Karolina Jankowska-
Łukasiewicz  

Magazyn 
zlokalizowany na 

działkach nr 71/4, 71/5 
i 71/6 w Rudzku 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady tworzyw sztucznych 

* odpady opakowaniowe 
(PE, PP, PS, ABS,PA) 

Starostwo Powiatowe 
 w Radziejowie 

O.T.I. 6233.4.2013 
06.03.2013 r.  

06.03.2023 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
ul. Koszykowa 2, 88-230 

Piotrków Kujawski 
Małym , 88-231 

Piotrków Kujawski 
zmiana : przedłużenie 
terminu  w zakresie 
przetwarzania dla 
działki  nr 465/2  

 ul. Dworcowa, 88-210 
Dobre do 31.12.2018r. 

*guma zmieniona: 
O.T.I. 6233.4.2013.2015 

16.03.2015 
 

Firma Skup Złomu Jolanta 
Zielińska  ul. Kaliska 35, 

88-230 Piotrków Kujawski 
 

ul. Kaliska 35, 88-230 
Piotrków Kujawski 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady żelaza 
*odpady stali 

*odpady metali żelaznych 
*odpady metali nieżelaznych 

*szkło 
*ołów 
*cynk 

*żelazo 
*mieszaniny stali 
*metale żelazne 

*metale nieżelazne 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.1.2013 
23.01.2013 r. 

31.12.2022 r. 

Urząd Gminy Osięciny ul. I 
Armii WP 14, 88-220 

Osięciny 

Działka  nr 510/20 
 i 510/24 ul. Stacja 

PKP, 
88-220 Osięciny 

Odpady niebezpieczne: 
* baterie  

i akumulatory 
*lampy fluorescencyjne 

*urządzenia zawierające freony 
Odpady inne niż niebezpieczne: 

*opakowania z metali 
*opakowania  ze szkła 

* zużyte opony 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.16.2013 
21.11.2013 r.  
Zmieniona: 

O.T.I. 
6233.16.2013.2015 

07.12.2015 r. 
 

21.11.2023 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
*odpady z betonu 

*gruz ceglany 
*tworzywa sztuczne 
* odpady komunalne 

Gmina i Miasto Radziejów 
ul. Kościuszki 20/22, 88-

200 Radziejów 

Działka nr 777/6  
ul. Rolnicza 

88-200 Radziejów 

Odpady niebezpieczne: 
*odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające 

rtęć 
Odpady inne niż niebezpieczne: 

* odpady izolacyjne 
*odpady komunalne 

Starostwo Powiatowe w 
Radziejowie 

O.T.I. 6233.15.2013 
15.11.2013 r. 
zmieniona:  

O.T.I. 
6233.15.2013.2015 

03.12.2015r 

15.11. 2023 r. 

Urząd Gminy w Dobrem 
ul. Dworcowa 6, 88-210 

Dobre 

Zadaszone boksy, 
utwardzony plac oraz 

pomieszczenie 
gospodarcze  

składowiska odpadów 
w miejscowości 

Byczyna – działka nr 
31/6  

i 31/8 gm. Dobre 

Odpady : 
*odpady opakowaniowe 

* zużyte opony 
*odpady ze szkła 

*szkło 
*odzież 

*tekstylia 
*farby i tusze 

*tworzywa sztuczne 
*odpady ulegające biodegradacji 

*odpady wielkogabarytowe 
*baterie i akumulatory 

Starostwo Powiatowe w 
Radziejowie 

O.T.I. 6233.13.2013 
15.10.2013 r. 

15.10.2023 r. 

Urząd Gminy w Topólce 
 87-875 Topólka 

Zadaszone boksy, 
utwardzony plac oraz 

pomieszczenie 
gospodarcze  

składowiska odpadów 

Odpady: 
*odpady opakowaniowe 

* zużyte opony 
*szkło 

Starostwo Powiatowe w 
Radziejowie 

O.T.I. 633.12.2013 
24.10.2023 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
w miejscowości 

Wandynowo – działka  
nr 113/1 i 113/3  gm. 

Bytoń 

*odpady z betonu 
*papier i tektura 

*tworzywa sztuczne 
*odpady ulegające biodegradacji 

*odpady wielkogabarytowe 
*baterie i akumulatory 

Firma ZŁOMET Paweł 
Brożek  ul. Objezdna 52, 

88-200 Radziejów  oddział 
ul. Przemysłowa 5 
88-200 Radziejów 

Teren firmy  
ZŁOMET 

ul. Przemysłowa 5 
88-200 Radziejów 

 

Odpady niebezpieczne: 
* baterie  

i akumulatory 
Odpady inne niż niebezpieczne: 

*odpady metalowe 
*odpady z metali 

*odpady z tworzyw sztucznych 
*odpady z papieru  

i tektury 
*odpady żelazne 

*odpady nieżelazne 
*szkło 

*aluminium 
*ołów 

*tworzywa sztuczne 
*guma 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.14.2015 
28.12.2015 r. 

23.12. 2025 r. 

Firma ZŁOMET Łukasz 
Brożek  

ul. Przemysłowa 5 
88-200 Radziejów 

Teren firmy  
ZŁOMET 

ul. Przemysłowa 5 
88-200 Radziejów 

 

Odpady: 
*odpady z tworzyw sztucznych 

*odpady z kory  
i korka 

*zwroty kosmetyczne 
*zgary z hutnictwa żelaza 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.8.2014 
01.04.2014 r.  
zmieniona: 

O.T.I.6233.8.2014. 
2017 

31.03.2018 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
*wybrakowane wyroby żeliwne 

*cynk twardy 
*cząstki i pyły żelaza 
*odpady spawalnicze 
*zużyte katalizatory 

*gruz ceglany 
*drewno 
*tekstylia 

*odpadowa papa 

06.11.2017 r. 
 
 

Firma składy węgla.pl  
ul. Betonowa 1,  

86-005 Białe Błota 

Działka nr 767/19  
ul. Rolnicza 21 

88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*opakowania z metali 

*miedź 
*brąz 

*aluminium 
*żelazo 

*stal 
*metale 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.6.2014. 
19.03.2014 r. 

 
 

15.06.2016 r. 

PRASMET BIS Marek 
Granczewski,  
Jan Margulski  
ul. Rolnicza 4,  

88-200 Radziejów 

Teren powiatu 
radziejowskiego 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady z tłoczenia i piłowania żelaza 

* cząstki i pyły żelazne 
* opakowania  

z metali 
* metale żelazne 

* żelazo 
*stal 

*odpady metali żelaznych 
*odpady metali nieżelaznych 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.3.2014 
03.03.2014 r. 

 
 
 

02.03.2024r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 

P.P.H.U. EKO-PLAST 
Żaneta Łukanowska 

Płowki 7,  
88-200 Radziejów 

Płowki 7,  
88-200 Radziejów 

Odpady niebezpieczne: 
* baterie  

i akumulatory 
*zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
* odpady tworzyw sztucznych 

*tworzywa sztuczne 
*guma 

*odpady spawalnicze 
*metale żelazne 

*mieszaniny metali 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.13.2014 
09.06.2014 r. 
zmieniona: 

O.T.I.6233.13.2014 
11.06.2014 r. 

 
 

08.06.2024 r. 

Firma Skup Złomu i Metali 
Kolorowych „ZŁOMEK” 

Adam Kottus, Stacja PKP 
4, 88-220 Osięciny 

 

Stacja PKP 4, 88-220 
Osięciny 

Odpady niebezpieczne: 
* baterie  

i akumulatory 
Odpady inne niż niebezpieczne 

*papier i tektura 
odpady z hutnictwa szkła 
*odpady opakowaniowe 

*odpady szkła 
*odpady z budowy remontów, obiektów budowlanych 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 
6233.36.2014.2015 

30.03.2015 r. 

30.03.2025 r. 

P.H.U. „EKO-DAR” Dariusz 
Szmydt  

Szostka 48, 88-200 
Radziejów 

Szostka 48, 88-200 
Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady opakowaniowe 

*zużyte opony 
*szkło 

*tworzywa sztuczne 
*drewno 

*baterie alkaiczne 
*odpady z targowisk 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.31.2014 
08.01.2015 r. 

08.01.2025 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
*odpady komunalne 

Firma Offset  
Dawid Krzyczkowski  
ul. Wyzwolenia 35  
88-200 Radziejów 

ul. Wyzwolenia 35  
88-200  

Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady metalowe 
*wyroby żeliwne 

*papier 
*cząstki i pyły żelazne 

*papier i tektura 
*odpady opakowaniowe 

*ołów 
*cynk 
*cyna 

*miedź 
*aluminium 

*metale nieżelazne 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.29.2014 
05.01.2015 r. 

 

01.01.2025 r. 

PW PRASMET Marek 
Granczewski,  
ul. Brzeska 68 

88-200 Radziejów 

Teren firmy przy ul. 
Rolniczej 4 

88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady z tłoczenia i piłowania żelaza 

* cząstki i pyły żelazne 
* opakowania  

z metali 
* metale żelazne 

* żelazo 
*stal 

*odpady metali żelaznych 
*odpady metali nieżelaznych 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.25.2014 
11.12.2014r. 

 

10.11.2025 r. 

P.H.U. AG-PLAST 
Agnieszka Ogrodowska 

ul. Fabryczna 9,  
88-210 Dobre 

ul. Fabryczna 9, 
88-210 Dobre 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady z tworzyw sztucznych 
*opakowania z papieru i tektury 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I 6233.9.2015 
10.09.2015  r. 

10.09.2025 r 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 
*zużyte opony 

*tworzywa sztuczne 
*szkło 
*guma 

Podmioty przetwarzające odpady 

P.H.U. Bison Electronics 
Ryszard Żuber Biskupice 

1,  
88-200 Radziejów 

Biskupice 1, 
 88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne:  
*zużyte urządzenia, *elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.2.2015 
08.04.2015r. 

08.04. 2025 r 

F.H.U.  „FROST” 
Dariusz Kurkiewicz  
Skibin 26 A , 88-200 

Radziejów 

Płowce II 31 A, 88-200 
Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*metale żelazne *metale nie nadające się do 

użytkowania 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I.6233.11.2016 
06.10.2016 r 

05.10.2026 r 

Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna  

w Starym Radziejowie, 
Stary Radziejów 52, 88-

200 Radziejów 

Działki  nr 110/9, 40/4  
i 76/7 w Starym 

Radziejowie,  88-200 
Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*żużle 

*popioły paleniskowe 
*płyty z kotłów 

 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.5.2016 
11.07.2016 r. 

11.07.2026 r 

Firma MDW S.A. 
ul.  28 Czerwca  1956r.  

398, 61-441 Poznań 

Działka nr 68/4  w 
Jerzycach, 88-230 
Piotrków Kujawski 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady wiertnicze 

*żużle 
*popioły paleniskowe 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.2.2016 
29.03.2016 r. 

29.03. 2026 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 

P.P.H.U. PRACE ZIEMNE 
Piotr Leśków, Holendry 

Bytońskie 8, 88-231 Bytoń 
 
 
 

Bezpośrednio u klienta  
na terenie powiatu 
radziejowskiego 

zmiana : Bezpośrednio 
u klienta  na terenie 

całej Polski 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady z betonu 
*odpady z gruzu 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.3.2016 
11.04.2016 r. 
zmieniona: 

O.T.I. 6233.3.2016.2017 
18.10.2017 r. 

11.04.2026 r. 

F.P.H. „IRENA” Paulina 
Jankowska, Karolina 

Jankowska-Łukasiewicz  
ul. Koszykowa 2, 88-230 

Piotrków Kujawski 

Magazyn 
zlokalizowany na 

działkach nr 71/4, 71/5 
i 71/6 w Rudzku 
Małym , 88-231 

Piotrków Kujawski 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady tworzyw sztucznych 

* odpady opakowaniowe 
(PE, PP, PS, ABS,PA) 

*guma 

Starostwo Powiatowe  
w Radziejowie 

O.T.I. 6233.4.2013 
06.03.2013 r.   
zmieniona: 

O.T.I. 6233.4.2013.2015 
16.03.2015 

06.03.2023 r. 

Firma Grupa TOM-DREW 
Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 

88-210 Dobre                 
Zmiana na: 

Firma Grupa TOM-DREW 
Sp. z o.o.-Sp.k  ul. Szkolna 

23, 88-210 Dobre 

Teren nieruchomości 
ul. Szkolna 23, 88-210 

Dobre 

Odpady: 
*trociny, wiórki, ścinki 

*papier i tektura 
*tekstylia 

* odpady palne 
*odpady wielogabarytowe 

Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie 

O.T. I. 6233.3.2013 
15.02.2013 r. 
zmieniona: 

O.T. I. 
6233.3.2013.2014 

03.01.2014 
zmieniona: 

6233.3.2013.2014.2015 
28.04.2015 r. 
zmieniona: 

6233.3.2013.2014.2015.
2018 

13.03.2018 r. 

31.01.2023 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 

PRASMET BIS Marek 
Granczewski,  
Jan Margulski  
ul. Rolnicza 4,  

88-200 Radziejów 

ul. Rolnicza 4,  
88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady z tłoczenia i piłowania żelaza 

*metale żelazne 
*odpady żelazne 

*cząstki i pyły żelazne 
 

Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie 

O.T.I.6233.4.2014 
04.03.2014 r. 
zmieniona: 

O.T.I.6233.4.2014. 
2017 

20.10.2017r. 

03.03.2023 r. 

P.P.H.U. EKO-PLAST 
Żaneta Łukanowska 

Płowki 7,  
88-200 Radziejów 

Płowki 7,  
88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady tworzyw sztucznych 

*opakowania  
z papieru i tektury 

*opakowania  
z tworzyw sztucznych 
*tworzywa sztuczne 

*guma 

Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie 

O.T.I.6233.14.2014 
23.02.2015 r. 

23.02.2025 r. 

Firma Grupa TOM-DREW 
Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 

88-210 Dobre                 
Zmiana na: 

Firma Grupa TOM-DREW 
Sp. z o.o.-Sp.k  ul. Szkolna 

23, 88-210 Dobre 

Teren nieruchomości 
ul. Szkolna 23, 88-210 

Dobre 

Odpady: 
*trociny, wiórki, ścinki 

*papier i tektura 
*tekstylia 

* odpady palne 
*odpady wielogabarytowe 

Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie 

O.T. I. 6233.3.2013 
15.02.2013 r. 
zmieniona: 

O.T. I. 
6233.3.2013.2014 

03.01.2014 
zmieniona: 

6233.3.2013.2014.2015 
28.04.2015 r. 
zmieniona: 

6233.3.2013.2014.2015.
2018 

13.03.2018 r. 

31.01.2023 r. 
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Nazwa podmiotu 
(cała nazwa podmiotu i 

adres) 

Miejsce zbierania 
odpadów (nr działki, 
miejscowość, gmina) 

Rodzaj zbieranych odpadów 
 

Organ wydający 
zezwolenie, data 

wydania i znak decyzji 

Data 
obowiązywania 

decyzji 

PRASMET BIS Marek 
Granczewski,  
Jan Margulski  
ul. Rolnicza 4,  

88-200 Radziejów 

ul. Rolnicza 4,  
88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady z tłoczenia i piłowania żelaza 

*metale żelazne 
*odpady żelazne 

*cząstki i pyły żelazne 

Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie 

O.T.I.6233.4.2014 
04.03.2014 r. 
zmieniona: 

O.T.I.6233.4.2014. 
2017 

20.10.2017r. 

03.03.2023 r. 

P.P.H.U. EKO-PLAST 
Żaneta Łukanowska 

Płowki 7,  
88-200 Radziejów 

Płowki 7,  
88-200 Radziejów 

Odpady inne niż niebezpieczne: 
*odpady tworzyw sztucznych 

*opakowania  
z papieru i tektury 

*opakowania  
z tworzyw sztucznych 
*tworzywa sztuczne 

*guma 

Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie 

O.T.I.6233.14.2014 
23.02.2015 r. 

 

23.02.2025 r. 

Źródło: Dane Starostwo Powiatowe w Radziejowie 
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Tabela 42. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Mocne strony Słabe strony 

 uporządkowany system gospodarki 
odpadami na terenie Powiatu, 

 posiadanie przez gminy wchodzące w skład 
Powiatu programów usuwania azbestu oraz 
regulaminów utrzymania czystości i 
porządku, 

 funkcjonowanie PSZOK-ów na terenie 
Powiatu (gmina Osięciny, Dobre, Radziejów, 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, miasto 
Radziejów, gmina Bytoń i gmina Topólka 
łącznie), 

 rekultywacja składowiska odpadów na 
terenie miejscowości Wandynowo (gm. 
Bytoń), 

 działania na rzecz walki z nieuczciwymi 
podmiotami. 

 nieosiągnięcie dopuszczalnego poziomu 
masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. przez 
gminę Bytoń oraz Miasto i Gminę Piotrków 
Kujawski w 2016 r., 

 lokalizacja magazynu odpadów 
niebezpiecznych w miejscowości Czołówek, 
gm. Radziejów, 

 występowanie dzikich wysypisk śmieci na 
terenie Powiatu, 

 działalność nieuczciwych podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie 
zbierania i magazynowania odpadów, 

 lokalizacja składowiska odpadów w centrum 
miasta Radziejów. 

Szanse Zagrożenia 

 możliwości rozbudowy i modernizacji 
składowisk oraz wyposażenia w nowoczesne 
technologie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. 

 rosnąca produkcja odpadów, 
 niedostateczny poziom recyklingu odpadów. 

Źródło: Opracowanie własne 

5.8. Zasoby przyrodnicze 

5.8.1. Szata roślinna 

Powierzchnia lasów na terenie Powiatu Radziejowskiego w 2014 r. wg danych GUS wynosiła  

3 020 ha. Lesistość Powiatu wg danych GUS z 2014 r. wynosiła 4,97%. Lasy Państwowe na 

terenie Powiatu znajdują się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Toruniu (Nadleśnictwo Włocławek - gminy: Dobre, Radziejów, miasto Radziejów, część 

gminy Osięciny i Bytoń) oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Łodzi (Nadleśnictwo Kutno – gminy Topólka, Piotrków Kujawski, część gminy Osięciny  

i Bytoń).  

Wg stanu na 31.12.2016 r. powierzchnia lasów prywatnych na terenie Powiatu 

Radziejowskiego wynosiła 831 ha, w tym: gmina Bytoń – 111 ha, gmina Dobre – 94 ha, 

gmina Topólka – 293 ha, gmina Osięciny – 47 ha, gmina Piotrków Kujawski – 272 ha, miasto 

Piotrków Kujawski – 2 ha, gmina Radziejów – 12 ha. Nadzór nad lasami prywatnymi 

znajdującymi się w zasięgu RDLP w Toruniu na podstawie porozumienia sprawuje 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek. Nadzór nad pozostałą częścią lasów prywatnych 

znajdująca się w zasięgu RDLP w Łodzi sprawuje bezpośrednio Starosta Radziejowski. 
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Lasy, osadzone w pięknym kujawskim krajobrazie, spełniają ważne funkcje przyrodnicze, 

gospodarcze i w coraz większym stopniu turystyczne. 

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

Rysunek 21. Lasy na terenie Powiatu Radziejowskiego 

 
Źródło: Bank Danych o Lasach http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

Plan urządzania lasu stanowi szczegółowy leśny plan gospodarczy i jest to podstawowy 

dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu 

Państwa (sporządzany dla nadleśnictw na 10 lat). Uproszczonymi Planami Urządzania Lasu 

dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (lasów prywatnych) jest objęta 

powierzchnia 806 ha. 

Obecnie dla Nadleśnictwa Kutno obowiązuje Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kutno na 

lata  2015 – 2024. Nadleśnictwo obfituje w bogate siedliska lasowe (ponad 66%) z czego 

niespełna 8% to olsy i łęgi. To implikuje wysoki wskaźnik różnorodności biologicznej oraz 

podnosi walory przyrodnicze naszych lasów. Jednocześnie na takich terenach ciężko 

uzyskać zadowalające efekty z odnowień naturalnych. Silne zachwaszczenie oraz niewysoka 

suma rocznych opadów znacznie hamują wzrost i rozwój młodego pokolenia drzew. 
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W przeważającej części lasów Nadleśnictwa Kutno gatunkiem panującym jest sosna, która 

zajmuje ponad 57% powierzchni. 

Źródło: http://www.kutno.lodz.lasy.gov.pl/ 
Na terenie Nadleśnictwa Włocławek obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2016-2025 dla 

Nadleśnictwa Włocławek. Obszar Nadleśnictwa Włocławek charakteryzuje się wysoką 

lesistością dochodzącą do 38%. Dominującym typem siedliskowym lasu na jego terenie są 

siedliska borowe (78%), przede wszystkim bór świeży i bór mieszany świeży. Dominującym 

gatunkiem jest sosna pospolita występująca na 86% powierzchni leśnej nadleśnictwa. 

Pozostałe gatunki drzewostanu to, m.in.: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, brzoza 

brodawkowata, olsza czarna a także modrzew europejski, świerk pospolity, buk, jesion, grab, 

olsza szara, osika i lipa. Średni wiek drzewostanu wynosi 62 lata. 

Źródło: http://www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl/ 

Ważną rolę w rolniczym krajobrazie Powiatu Radziejowskiego pełnią również zadrzewienia. 

Stanowią one szczególnie istotną funkcję w środowisku słabo zadrzewionym. Największe 

znaczenie zadrzewień polega na pełnieniu różnorodnych funkcji ochronnych, 

mikroklimatycznych, biocenotycznych, produkcyjnych i rekreacyjno-turystycznych.  

W związku z planowanymi zadaniami dotyczącymi wprowadzania zadrzewień należy  

w pierwszej kolejności dokonać rozpoznania tych terenów pod kątem występowania 

gatunków chronionych i ich siedlisk. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nadgoplańskiej we współpracy ze szkołami, rolnikami Danone, 

Policją Radziejów, Strażą Radziejów oraz Starostwem Powiatowym Radziejów złożyło 

projekt pod hasłem "Zasadź lipy rozłożyste a popłyną wody czyste", dzięki któremu możliwe 

będzie posadzenie 500 sztuk sadzonek lipy na terenach Powiatu Radziejowskiego, które 

określane są jako stepowiejące. Drzewka sadzone będą wspólnie przez uczestników 

projektu przy wybranych drogach, miedzach oraz szkołach. Projekt sponsorowany jest przez 

Żywiec Zdrój w ramach Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury. Towarzystwo otrzymało 

grant na realizację projektu. 

5.8.2. Świat zwierząt 

Obszar Powiatu Radziejowskiego jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo, zasiedlony jest 

przez praktycznie większość gatunków zwierząt łownych. Do najważniejszych gatunków 

zwierząt, stanowiących podstawę gospodarki łowieckiej na terenie Powiatu zaliczyć należy: 

 zwierzynę grubą, bytującą przede wszystkim na terenach leśnych lub na pograniczu 

lasu i pól: jeleń, sarna oraz dzik; 

 zwierzynę drobną, bytującą przede wszystkim na terenach polnych: zając, bażant  

i kuropatwa. 
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Z pozostałych zwierząt w większej ilości występują lisy. 

Do grupy zwierząt stosunkowo dobrze rozpoznanych na terenie Powiatu należą kręgowce. 

Jeziora są zasiedlane przez pospolite krajowe ryby. Ich liczebność i skład zależy od 

wielkości i typu troficznego zbiornika oraz gospodarki rybackiej i wędkarskiej. Występują 

także charakterystyczne dla niżu gatunki płazów. Jednak w ostatnich latach na skutek 

obniżenia się poziomu wód gruntowych, zaznaczył się wyraźnie spadek liczebności płazów, 

które do rozrodu potrzebują małych zbiorników wodnych. Widać to wyraźnie na terenach 

intensywnie użytkowanych rolniczo. Z gromady gadów można na terenie Powiatu 

zaobserwować takie gatunki jak: jaszczurka zwinka czy jaszczurka żyworodna. Przy leśnych 

zbiornikach wodnych często występują zaskrońce. 

Liczną gromadą występującą na terenie Powiatu Radziejowskiego stanowią ptaki. Nad 

jeziorami występują: łyski, perkozy, liczne gatunki kaczek, łabędź niemy. W lasach spotkać 

można: zięby, trznadle, sójki, pokrzewki, drozdy, kosy. Dziuplaste drzewa zamieszkują: 

dzięcioły, sikory, sowy i puszczyki. Starsze drzewostany są miejscem gniazdowania 

myszołowa zwyczajnego oraz kruka. Z innych drapieżników należy wymienić jastrzębia  

i pustułkę. W pobliżu siedzib ludzkich występuje: bocian biały, jaskółki: dymówka i oknówka, 

szpak, wróbel, kawka, dziki gołąb. 

Dość licznie reprezentowana na terenie Powiatu jest gromada ssaków. Są to głównie 

pospolite gatunki występujące na terenie całego kraju: gryzonie: szczur, myszy, nornice, 

owadożerne: kret, ryjówki. Bardzo pospolicie występuje lis często czyniący szkody 

właścicielom hodowli drobiu. W lasach spotkać można kuny, tchórze, łasice i wydry. Te 

ostatnie są czasem zmorą właścicieli stawów rybnych. W przydomowych piwnicach i na 

strychach często osiedlają się nietoperze stanowiące swego rodzaju osobliwość dzięki 

nocnemu trybowi życia. 

Źródło: Program Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Radziejowskiego. Aktualizacja 
na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 r. 

Jednym z problemów występujących na terenie Powiatu Radziejowskiego, a w szczególności 

na terenie miasta i gminy Piotrów Kujawski jest problem porzucania psów.  Dzieje się tak 

dlatego, że wiele osób zbyt pochopnie decyduje się na psa, traktując go raczej jak kolejną 

zabawkę niż członka rodziny. Dla takich osób zwierzę stanowi tylko źródło problemów, co 

przyczynia się do występowania tego rodzaju sytuacji. 

5.8.3. Formy ochrony przyrody oraz tereny zielone 

Formami ochrony przyrody w Polsce, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody  (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.), są: 

 parki narodowe, rezerwaty przyrody,  
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 parki krajobrazowe,  

 obszary chronionego krajobrazu,  

 obszary Natura 2000,  

 pomniki przyrody,  

 stanowiska dokumentacyjne,  

 użytki ekologiczne,  

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  

Na obszarze Powiatu Radziejowskiego występują 4 obszarowe formy ochrony 
przyrody. Są to: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska 
PLB040004, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, 

 Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia. 

Ponadto, na terenie Powiatu Radziejowskiego zlokalizowane są pomniki przyrody, 
użytki ekologiczne oraz korytarze ekologiczne. 

Wszystkie wyżej wymienione tereny, a w szczególności obszary Natura 2000, obszar 

chronionego krajobrazu, park krajobrazowy czy korytarze ekologiczne stanowią tereny 

najcenniejsze przyrodniczo. W związku z tym powinno ograniczyć się wprowadzanie nowych 

inwestycji, a każde nowe planowane zagospodarowanie powinno zostać poprzedzone 

przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 
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Rysunek 22. Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie Powiatu Radziejowskiego 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 

Obszary Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium 

Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. 

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 OSTOJA NADGOPLAŃSKA PLB040004 

Na specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004, 

zastosowania mają przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz Zarządzenie RDOŚ w Bydgoszczy i RDOŚ 

w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004 (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2016 r. 

poz. 705). Zajmuje on powierzchnię 9 815,8 ha. Ostoja Nadgoplańska leży we wschodniej 

części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Jej teren obejmuje Jezioro Gopło oraz jeziora: Skulskie, 

Skulska Wieś, Czartowo. Jezioro Gopło jest największym jeziorem Pojezierza 

Wielkopolskiego. W okolicy jeziora występują podmokłe łąki, a także pola uprawne 

i niewielkie już skupiska lasów łęgowych. Obszar jest ważną ostoją ptaków ze względu na 

liczne stanowiska lęgowe ptaków wodno-błotnych, stanowi też miejsce wypoczynku dla 
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ptaków przelotnych. Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków m.in.: świergotek polny, 

sowa błotna, bąk, rybitwa czarna, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz, ortolan. Wśród 

ptaków migrujących znajdują się m.in. gęś zbożowa i białoczelna oraz o gęgawa i czernica, 

które występują w stosunkowo wysokiej liczebności. Obszar jest ważny również ze względu 

na obecność innych niż ptaki chronionych zwierząt takich jak wydra oraz gacek brunatny. 

Wśród płazów można spotkać kumaka nizinnego, traszkę grzebieniastą czy liczne gatunki 

żab. Można znaleźć tu także wiele rzadkich i zagrożonych roślin, np. lipiennik Loesela 

i starodub łąkowy. 

Źródło: http://obszary.natura2000.org.pl/; http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP 

Na obszarze Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004, zgodnie 

z przepisami art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2134 ze zm.) oraz Zarządzenie RDOŚ w Bydgoszczy i RDOŚ w Poznaniu z dnia 1 

lutego 2016 r., wprowadza się następujące zakazy: 

 Podejmowanie działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 

i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszaru Natura 2000, wpłynąć 

negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami; 
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 Cele działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 

1. A005 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 115 par lęgowych w obszarze. 

2. A021 Botaurus stellaris bąk (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 20 buczących samców w obszarze. 

3. A022 Ixobrychus minutus bączek (populacja lęgowa) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

4. A039 Anser fabalis gęś zbożowa (populacja migrująca) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

5. A039 Anser fabalis gęś zbożowa (populacja zimująca) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

6. A041 Anser albifrons gęś białoczelna (populacja migrująca) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

7. A041 Anser albifrons gęś białoczelna (populacja zimująca) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

8. A043 Anser anser gęgawa (populacja lęgowa) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

9. A013 Anser anser gęgawa (populacja migrująca) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

10. A051 Anas strepera krakwa (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 13 par lęgowych w obszarze. 

11. A056 Anas clypeata płaskonos (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 15 par lęgowych w obszarze. 

12. A061 Aythya fuligula czernica (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 50 par lęgowych w obszarze. 

13. A061 Aythya fuligula czernica (populacja migrująca) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

14. A118 Rallus aquations wodnik (populacja lęgowa) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

15. A125 Fulica atra łyska (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 220 par lęgowych w obszarze. 

16. A127 Grus grus żuraw (populacja migrująca) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 
stanu wiedzy. 

17. A193 Sterna hirundo rybitwa rzeczna (populacja lęgowa) Odtworzenie i utrzymanie siedlisk, pozwalających na utrzymanie co najmniej 45 par lęgowych w 
obszarze. 

18. 
A272 Luscinia svecica podróżniczek (populacja lęgowa) Uzupełnienie stanu wiedzy oraz podjęcie działań ochronnych, określonych na podstawie uzupełnienia 

stanu wiedzy. 
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L.p. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 

19. A292 Locustella luscinioides brzęczka, (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 35 par lęgowych w obszarze. 

20. A298 Acrocephalus arundinaceus trzciniak (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 400 par lęgowych w obszarze. 

21. A391 Phalacrocorax carbo sinensis kormoran (populacja lęgowa) Utrzymanie co najmniej 420 par lęgowych w obszarze. 

 Działania ochronne 

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne 

Dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk. 

1. Al 93 Sterna hirundo rybitwa rzeczna (populacja lęgowa) Coroczne wykaszanie roślinności zielnej i usuwanie krzewów zarastających naturalną piaszczystą wyspę tzw. „Wyspę 
Kormoranów” oraz wodowanie sztucznej wyspy lub wysp (w zależności od potrzeb). 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

2. A005 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby (populacja lęgowa) 

Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1, a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5 a 10 rokiem obowiązywania planu zadań 

ochronnych (min. 1 sezon). 
Monitoring ten należy połączyć z badaniem wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w tym norki amerykańskiej) na populację 

gatunku w obszarze. 

3. A021 Botaurus stellaris bąk (populacja lęgowa) 
Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1, a 4 rokiem 

obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5 a 10 rokiem obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 
1 sezon). 

4. A022 Ixobrychus minutus bączek (populacja lęgowa) 
Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1, a 4 rokiem 

obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5 a 10 rokiem obowiązywania planu zadali ochronnych (min. 
1 sezon). 

5. A039 Anser fabalis gęś zbożowa (populacja migrująca) Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5, a 10 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). 

6. A039 Anser fabalis gęś zbożowa (populacja zimująca) Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5., a 10. rokiem 
obowiązywania planu zadali ochronnych (co najmniej wr 1 sezonie). 

7. A041 Anser albifrons gęś białoczelna (populacja migrująca) Monitoring stanu ochrony wraz oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5, a 10 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). 

8. A041 Anser albifions gęś białoczelna (populacja zimująca) Monitoring stanu ochrony waz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5 a 10 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). 

9. A043 Anser anser gęgawa (populacja lęgowa) 

Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5 a 10.rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). 

Monitoring ten należy połączyć z badaniem wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w tym norki amerykańskiej) na populację 
gatunku w obszarze. 
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Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne 

10. A043 Anser anser gęgawa (populacja migrująca) Monitoring stanu ochrony waz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5 a 10 rokiem 
obowiązywania planu zadali ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). 

11 A051 Anas strepera krakwa (populacja lęgowa) 
Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5 a 10 rokiem 

obowiązywania planu zadań ochronnych (co najmniej w l sezonie). Monitoring ten należy połączyć z badaniem w zakresie 
wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w tym norki amerykańskiej) na populację gatunku w obszarze. 

12 A056 Anas clypeata płaskonosa (populacja lęgowa) 
Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5, a 10 rokiem 

obowiązywania planu zadań ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). Monitoring ten należy połączyć z badaniem w zakresie 
wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w tym norki amerykańskiej) na populację gatunku w obszarze. 

13 A061 Aythya fuligula czernica (populacja lęgowa) 

Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1 a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5 a 10 rokiem obowiązywania plami zadań 

ochronnych (inni. 1 sezon). 
Monitoring ten należy połączyć z badaniem wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w' tym norki amerykańskiej) na populację 

gatunku w obszarze. 

14 A061 Aythya fuligula  czernica (populacja migrująca) Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5 a 10 rokiem 
obowiązywania planu zadali ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). 

15 A118 Rallus aąuaticus wodnik (populacja lęgowa) 

Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1 a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5, a 10 rokiem obowiązywania planu zadań 

ochronnych (min. 1 sezon). 
Monitoring ten należy połączyć z badaniem wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w tym norki amerykańskiej) na 

populację gatunku w obszarze. 

16 A125 Fulica atra łyska (populacja lęgowa) 

Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1, a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5 a 10 rokiem obowiązywania plami zadań 

ochronnych (min. 1 sezon). 
Monitoring ten należy połączyć z badaniem wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w tym norki amerykańskiej) na 

populację gatunku w obszarze. 

17 A127 Grus grus żuraw (populacja migrująca) Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 5 a 10 rokiem 
obowiązywania planu zadali ochronnych (co najmniej w 1 sezonie). 

18 Al 93 Sterna hirundo rybitwa rzeczna (populacja lęgowa) 

Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1 a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5 a 10 rokiem obowiązywania plami zadań 

ochronnych (toin. 1 sezon). 
Monitoring ten należy połączyć z badaniem wpływu drapieżnictwa gatunków obcych (w tym norki amerykańskiej) na 

populację gatunku w obszarze. 

19 A272 Luscinia svecica podróżniczek (populacja lęgowa) 
Monitoring stanu ochrony wraz z  oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1, a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5, a 10 rokiem obowiązywania planu zadań 

ochronnych (min. 1 sezon). 

20 A292 Locustella Iuscinioides brzęczka (populacja lęgowa) Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1, a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5, a 10 rokiem obowiązywania planu zadań 
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Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne 
ochronnych (min. 1 sezon). 

21 A298 Acrocephalus arundinaceus trzciniak (populacja lęgowa) 
Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1, a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5, a 10 rokiem obowiązywania planu zadań 

ochronnych (min. 1 sezon). 

22 A391 Phalacrocorax carbo sinensis kormoran (populacja 
lęgowa) 

Monitoring stanu ochrony wraz z oceną liczebności gatunku w obszarze. Monitoring wykonać między 1 a 4 rokiem 
obowiązywania planu zadań ochronnych (min. 1 sezon) oraz między 5 a 10 rokiem obowiązywania planu zadań 

ochronnych (min. 1 sezon). 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

23 
A043 Aner aner gęgawa (populacja lęgowa: 

A043 Aner aner gęgawa (populacja migrująca) 
A127 Grus grus żuraw (populacja migrująca) 

Ustalenie (w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych) lokalizacji oraz wyznaczenie 
powierzchni wymagających działań związanych z odtworzeniem siedlisk łąkowych, uwzględniając konieczność 

pozostawienia skupień zarośli łozowych i mikrosiedlisk gatunków cennych, w tym przedmiotów ochrony obszaru 
Natura 2000. 

W ramach ww. działa łania należy również przeanalizować zasadność oraz możliwość tworzenia upraw rolnych, z 
przeznaczeniem jako miejsca żerowania ptaków żerowisk zastępczych ograniczających obserwowaną presję 

gatunków na tereny upraw rolnych. 

24 

A039 Anser fabolis gęś zbożowa (populacja migrująca) 
A039 Anser fabalis gęś zbożowa (populacja zimująca) 

A041 Anser albifrons gęś białoczelna (populacja 
migrująca) A041 Anser albifrons gęś białoczelna 
(populacja zimująca) A043 Anser amser gęgawa 

(populacja lęgowa) 
A043 Anser anser gęgawa (populacja migrująca) 

A127 Grus grus żuraw (populacja migrująca) 

Określenie powierzchni (w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych), na których konieczne 
jest zachowanie siedlisk gatunku poprzez utrzymanie gospodarki rolnej, w tym łąkarskiej. 

25 

A021 Botaurus stellaris bąk (populacja lęgowa) A022 
Ixobrychus minutus bączek (populacja lęgowa) A043 

Anser anser gęgawa (populacja lęgowa: 
A118 Rallus aquaticus wodnik (populacja lęgowa) A272 

Luscinia svecica podróżniczek (populacja lęgowa) 

Określenie (w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych) możliwości i potrzeby poprawy 
warunków siedliskowych. 

 Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotem 

ochrony: 

Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

1. 
A005 Podiceps 
cristatus perkoz 

dwuczuby (populacja 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe;  

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

lęgowa) E01.04 inne typy 
zabudowy: 

F03.02.03 chwytanie, 
trucie, kłusownictwo;  
G01 .01.01 motorowe 

sporty wodne: 
I01 obce gatunki 

inwazyjne; 
J03.01 zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 

siedliska; 
K01.03 wyschnięcie 

E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej 
zabudowy. 

F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować ograniczenie bazy 
żerowej ptaków, zwiększoną śmiertelność ptaków w wyniku zaplątania w sieci, a także płoszenie 

i niepokojenie ptaków (np. w okresie lęgowym). 
G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością. 
I01 obce gatunki inwazyjne: możliwe zagrożenie związane z obecnością i drapieżnictwem gatunków 

obcych, w szczególności norki amerykańskiej. 
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska: zmiana sposobu użytkowania siedlisk, 

wyszczególnionych w Załączniku Nr 3a do mniejszego zarządzenia (np. poprzez zabudowę brzegów 
zbiorników wodnych. budowę pomostów, niszczenie trzcinowisk). 

K01.03 wyschniecie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 
perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

2. 

A021 Botaurus 
stellaris bąk 

(populacja lęgowa); 
A022 Ixobrychus 
minutus bączek 

(populacja lęgowa) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe: 

E01.04 inne typy 
zabudowy: 

F03.02.03 chwytanie, 
trucie, kłusownictwo; 

G01.01.01 motorowe sporty 
wodne: 

J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie. J03.01 
zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska: 
K01.03 wyschnięcie 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej 
zabudowy. 

F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować ograniczenie bazy 
żerowej ptaków, a także płoszenie i niepokojenie ptaków (np. nocą w okresie lęgowym). G01.01.01 

motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych sportów wodnych 
może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie lęgowym). 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 
zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 

siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. T03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska: zmiana 
sposobu użytkowania siedlisk, wyszczególnianych w Załączniku Nr 3a do mniejszego zarządzenia (np. 

poprzez zabudowę brzegów zbiorników wodnych. budowę pomostów, ruszczenie trzcinowisk). 
K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 

perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

3. 
A039 Anser fabalis 

gęś zbożowa 
(populacja migrująca) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

C03.03 produkcja energii 
wiatrowej; E01.04 inne typy 

zabudowy. 
F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo; GO 
1.01.01 motorowe sporty 

wodne; 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 
negatywnego wpływał na przedmioty ochrony (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). E01.04 inne typy zabudowy. J03.02 antropogeniczne zmniejszenie 

spójności siedlisk: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w: wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy; 
zabudowa brzegów jeziora (w tym nielegalna) oraz parcelacja gospodarstw" rolnych mogą powodować 

ograniczenie lub zmianę funkcji obecnie wykorzystywanych siedlisk (w tym żerowisk). 
F03.02.03 chwytanie, hucie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować płoszenie i niepokojenie 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

J03.02 antropogeniczne 
zmniejszenie spójności 

siedlisk: 
K01.03 wyschnięcie 

ptaków. 
G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 

sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków. 
K01.03 wyschniecie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 

perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

4. 

A039 Anser fabalis 
gęś zbożowa 

(populacja zimująca). 
A041 Anser albifrons 

gęś biało czelna 
(populacja zimująca) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

C03.03 produkcja energii 
wiatrowej; E01.04 inne typy 

zabudowy. 
F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo; J03.02 
antropogeniczne 

zmniejszenie spójności 
siedlisk; 

K01.03 wyschnięcie 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 
negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (lip. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększaną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). E01.04 inne typy zabudowy. J03.02 antropogeniczne zmniejszenie 

spójności siedlisk: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy; 
zabudowa brzegów jeziora (w tym nielegalna) oraz parcelacja gospodarstw rolnych mogą powodować 

ograniczenie lub zmianę funkcji obecnie wykorzystywanych siedlisk. 
F03.02.03 chwytanie, micie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować płoszenie i niepokojenie 

ptaków. 
K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 

perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

5. 
A041 Anser albifrons 

gęś białoczelna 
(populacja migrująca) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

C03.03 produkcja energii 
wiatrowej; E01.04 inne typy 

zabudowy; 
F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo; GO 
1.01.01 motorowe sporty 

wodne; 
J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 
ogólnie. J03.02 

antropogeniczne 
zmniejszenie spójności 

siedlisk: K01.03 wyschnięcie 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 
negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). F03.02.03 chwytanie, micie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może 

powodować płoszenie i niepokojenie ptaków. 
E01.04 inne typy zabudowy. J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk: zajęcie lub 

zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy: zabudowa brzegów jeziora (w 
tym nielegalna) oraz parcelacja gospodarstw rolnych mogą powodować ograniczenie lub zmianę funkcji 

obecnie wykorzystywanych siedlisk (w tym żerowisk). 
G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością, np. w wyniku kolizji. 
J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 

zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem 

wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu 
siedlisk przedmiotu ochrony. 

6. 
A043 Anser anser 
gęgawa (populacja 

lęgowa) 

A03.03 zaniechanie / 
brak koszenia; A04.03 

zarzucenie 
pasterstwa, brak 

wypasu; K02.0 zmiana 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

C03.03 produkcja energii 
wiatrowej; E01.04 inne typy 

zabudowy. 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia. A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, K02.01 zmiana 
składu gatunkowego (sukcesja): zarzucenie użytkowania kośnego lub pasterskiego powoduje zarastanie 

terenów o charakterze łąkowym przez drzewu i krzewy. 
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 

do Gopła. 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

Składu gatunkowego 
(sukcesja) 

F03.02.03 chwytanie, 
trucie, kłusownictwo; 

G01.01.01 motorowe sporty 
wodne; 

I01 obce gatunki inwazyjne 
J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 
ogólnie: J03.02 
antropogeniczne 

zmniejszenie spójności 
siedlisk: 

KO 1.03 wyschnięcie 

C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 
negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). E0E04 inne typy zabudowy. J03.02 antropogeniczne zmniejszenie 

spójności siedlisk: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy; 
zabudowa brzegów jeziora (w tym nielegalna) oraz parcelacja gospodarstw rolnych mogą powodować 

ograniczenie lub zmianę funkcji obecnie wykorzystywanych siedlisk. 
F03.O2.O3 chwytanie, trucie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować płoszenie i 

niepokojenie ptaków (np. nocą w okresie lęgowym). 
G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością. 
I01 obce gatunki inwazyjne: możliwe zagrożenie związane z obecnością i drapieżnictwem gatunków 

obcych, w szczególności norki amerykańskiej. 
J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 

zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. K01.03 wyschniecie: obserwowane procesy związane z deficytem 

wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu 
siedlisk przedmiotu ochrony. 

7. 
A043 Anser anser 
gęgawa (populacja 

migrująca) 

A03.03 zaniechanie / 
brak koszenia. A04.03 

zarzucenie 
pasterstwa, brak 
wypasu: K02.01 
zmiana składu 
gatunkowego 

(sukcesja) 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

C03.03 produkcja energii 
wiatrowej; E01.04 inne typy 

zabudowy; 
F03.02.03 chwytanie, 
trucie, kłusownictwo; 

G01.01.01 motorowe sporty 
wodne; 

J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie: J03.02 
antropogeniczne 

zmniejszenie spójności 
siedlisk; K01.03 wyschnięcie 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia. A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu. K02.01 zmiana 
składu gatunkowego (sukcesja): zarzucenie użytkowania kośnego lub pasterskiego pow7oduje zarastanie 

terenów o charakterze łąkowym przez drzewa i krzewy. 
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 

do Gopła. 
C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (up. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). E01.04 inne typy zabudowy. J03.02 antropogeniczne zmniejszenie 

spójności siedlisk: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy; 
zabudowa brzegów jeziora (w tym nielegalna) oraz parcelacja gospodarstw rolnych mogą powodować 

ograniczenie lub zmianę funkcji obecnie wykorzystywanych siedlisk. 
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować płoszenie i niepokojenie 

ptaków. 
G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością, np. w wyniku kolizji. 
J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 

zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. K01.03 wyschniecie: obserwowane procesy związane z deficytem 

wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu 
siedlisk przedmiotu ochrony. 

8. A051 Anas strepera brak zagrożeń i C01.04.01 kopalnie CO 1.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

kra kwa (populacja 
lęgowa), 

A056 Anas clypeata 
płaskonos (populacja 
lęgowa), A061 Aythya 

fuligula czernica 
(populacja lęgowa) 

nacisków odkrywkowe; 
C03.03 produkcja energii 

wiatrowej; E01.04 inne typy 
zabudowy; 

F03.01 polowanie: 
F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo; G01.01.01 
motorowe sporty wodne; 

I01 obce gatunki 
inwazyjne; 

J03.01 zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 

siedliska; 
K01.03 wyschnięcie 

do Gopła. 
C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku 

niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy. 
F03.O1 polowanie: możliwość przypadkowego zabicia osobnika gatunku w trakcie polowań w wyniku 

pomyłki z gatunkami łownymi kaczek. 
F03.O2.O3 chwytanie, micie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować płoszenie i 

niepokojenie ptaków (np. nocą w okresie lęgowym), a w przypadku czernicy dodatkowo zwiększoną 
śmiertelność ptaków w wyniku zaplątania w sieci. G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane 

wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych sportów  wodnych może wiązać się z płoszeniem i 
niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością. 

I01 obce gatunki inwazyjne: możliwe zagrożenie związane z obecnością i drapieżnictwem gatunków 
obcych, w szczególności norki amerykańskiej. 

J03.01 zmniejszenie luli utrata określonych cech siedliska: zmiana sposobu użytkowania siedlisk, 
wyszczególnionych w Załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia (np. poprzez zabudowę brzegów 

zbiorników wodnych, budowę pomostów, niszczenie trzcinowisk). 
K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 

perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

9. 
A061 Aythya fuligula 
czernica (populacja 

migrująca) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; C03.03 

produkcja energii wiatrowej; 
E01.04 inne typy 

zabudowy; 
F03.01 polowanie: 

F03.02.03 chwytanie, trucie, 
kłusownictwo; G01.01.01 
motorowe sporty wodne; 

J02.01 zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - 

ogólnie: K01.03 wyschnięcie 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 
negatywnego wpływu na przedmioty ochrany (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 

wymuszenie zmian tras przelotu). E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku 
niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy. 

F03.01 polowanie: możliwość przypadkowego zabicia osobnika gatunku w trakcie polowań w wyniku 
pomyłki z gatunkami łownymi kaczek. 

F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować ograniczenie bazy 
żerowej ptaków, zwiększoną śmiertelność ptaków w wyniku zaplątania w sieci, a także płoszenie i 

niepokojenie ptaków. 
G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 

sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków, a także przypadkową 
śmiertelnością, np. w' wyniku kolizji. 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 
zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. K01.03 wyschniecie: obserwowane procesy związane z deficytem 

wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu 
siedlisk przedmiotu ochrony. 

10. Al 93 Sterna hirundo 
rybitwa rzeczna 

K02.01 zmiana C01.04.01 kopalnie K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja): zarastanie wysp (w tym „Wyspy Kormoranów”), 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

(populacja lęgowa) składu gatunkowego 
(sukcesja) 

odkrywkowe; 
C03.03 produkcja energii 

wiatrowej; E01.04 inne typy 
zabudowy; 

F03.02.03 chwytanie, 
trucie, kłusownictwo; 

G01.01.01 motorowe sporty 
wodne; 

J02.01 zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - 

ogólnie: K01.03 wyschnięcie 

powodujące zmniejszenie powierzchni dostępnych miejsc lęgowych. 
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: funkcjonowanie inwestycji może powodować osuszanie terenów 

przyległych do ostoi oraz zrzut wód kopalnianych do Gopła. 
(303.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku 

niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy. 
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować ograniczenie bazy 
żerowej ptaków, zwiększoną śmiertelność ptaków w wyniku zaplątania w sieci, a także płoszenie i 

niepokojenie ptaków (np. nocą w okresie lęgowym). 
G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów' wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością, np. w wyniku kolizji. 
J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 

zbiorników' wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem 

wód (np. na terenie Kujaw') w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu 
siedlisk przedmiotu ochrony. 

11. 

Al 18 Rallus aąuaticus 
wodnik (populacja 

lęgowa), Al 25 Fulica 
atra łyska (populacja 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

E01.04 inne typy 
zabudowy; 

F03.02.03 chwytanie, 
trucie, kłusownictwo; 

G01.01.01 motorowe sporty 
wodne; 

I01 obce gatunki 
inwazyjne; 

J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie. J03.01 
zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 
K01.03 wyschnięcie 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej 
zabudowy. 

F03.02.03 chwytanie, micie, kłusownictwo: kłusownictwo ryb może powodować płoszenie i niepokojenie 
ptaków (np. nocą w okresie lęgowym). 

G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością. 
I01 obce gatunki inwazyjne: możliwe zagrożenie związane z obecnością i drapieżnictwem gatunków 

obcych, w szczególności norki amerykańskiej. 
J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 

zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodouać niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska: zmiana 

sposobu użytkowania siedlisk, wyszczególnionych w Załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia (np. 
poprzez zabudowę brzegów zbiorników wodnych, budowę pomostów, mszczenie trzcinowisk). 

K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 
perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

12. Al 27 Grus grus żuraw 
(populacja migrująca) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; C03.03 

produkcja energii wiatrowej; 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić się do 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

E01.04 inne typy zabudowy; 
J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie: J03.02 
antropogeniczne 

zmniejszenie spójności 
siedlisk: K01.03 wyschnięcie 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną śmiertelność, 
wymuszenie zmian tras przelotu). E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku 

niekontrolowanej lub nielegalnej zabudowy. 
J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 

zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk: 

zabudowa brzegów jeziora (w tym nielegalna) oraz parcelacja gospodarstw rolnych mogą powodować 
ograniczenie lub zmianę funkcji obecnie wykorzystywanych siedlisk (w tym żerowisk). 

K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 
perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

13. 

A272 Luscinia svecica 
podróżniczek 

(populacja lęgowa), 
A292 Locustella 

luscinioides brzęczka 
(populacja lęgowa) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; E01.04 inne 

typy zabudowy; 
J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie: J03.01 
zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 
K01.03 wyschnięcie 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej 
zabudowy. 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 
zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące powodować niszczenie 

siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. 103.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska: zmiana 
sposobu użytkowania siedlisk, wyszczególnionych w Załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia (np. 

poprzez zabudowę brzegów zbiorników wodnych, budowę pomostów, mszczenie trzcinowisk). 
K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 

perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk 

14. 
A29S Acrocephalus 

arundinaceus trzciniak 
(populacja lęgowa) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

E01.04 inne typy 
zabudowy: 

G01.01.01 motorowe 
sporty' wodne; 

J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie: J03.01 
zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 
K01.03 wyschnięcie: K02.01 
zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła. 

E01.04 inne typy zabudowy: zajęcie lub zniszczenie siedlisk w wyniku niekontrolowanej lub nielegalnej 
zabudowy. 

G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym). 
J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie: nielegalne zasypywanie śródpolnych 

zbiorników wodnych oraz osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, mogące pow7odow7ać niszczenie 
siedlisk potencjalnych i rzeczywistych. J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska: zmiana 

sposobu użytkowania siedlisk, wyszczególnionych w Załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia (np. 
poprzez zabudowę brzegów zbiorników wodnych, budowę pomostów, niszczenie trzcinowisk). 

K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw') w7 
dłuższej perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrany. 

K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja): stopniowe zarastanie trzcinowisk przez drzewa i krzewy 
może powodować utratę siedlisk gatunku. 

15. A391 
Phalacrocorax carbo 

brak zagrożeń i 
nacisków 

C01.04.01 kopalnie 
odkrywkowe; 

C01.04.01 kopalnie odkrywkowe: mogą powodować, np. osuszanie terenu oraz zrzut wód kopalnianych 
do Gopła C03.03 produkcja energii wiatrowej: powstawanie nowych turbin wiatrowych może przyczynić 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

sinensis kormoran 
(populacja lęgowa) 

C03.03 produkcja energii 
wiatrowej ; F03.02.03 

chwytanie, trucie, 
kłusownictwo; G01.01.01 
motorowe sporty' wodne; 

K01.03 wyschnięcie 

się do negatywnego wpływu na przedmioty ochrony (np. poprzez zajęcie siedlisk, zwiększoną 
śmiertelność, wymuszenie zmian tras przelotu). F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo: kłusownictwo 

ryb może powodować ograniczenie bazy żerowej ptaków, zwiększoną śmiertelność ptaków w wyniku 
zaplątania w sieci, a także płoszenie i niepokojenie ptaków (np. nocą w okresie lęgowym). 

G01.01.01 motorowe sporty wodne: niekontrolowane wykorzystanie akwenu Gopła dla motorowych 
sportów wodnych może wiązać się z płoszeniem i niepokojeniem ptaków (szczególnie w okresie 

lęgowym), a także przypadkową śmiertelnością, np. w wyniku kolizji. 
K01.03 wyschnięcie: obserwowane procesy związane z deficytem wód (np. na terenie Kujaw) w dłuższej 

perspektywie czasowej prowadzić mogą do pogorszenia stanu siedlisk przedmiotu ochrony. 

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 JEZIORO GOPŁO PLH040007 
Na specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło PLH040007, zastosowania 

mają przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz Zarządzenie RDOŚ 

wBydgoszczy i RDOŚ w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro 

Gopłu PLH040007 (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Z 2014 r. poz. 1086, ze zm.). Obszar zajmuje powierzchnię 13 459,4 ha. Najważniejszym 

elementem przyrodniczym obszaru jest Jezioro Gopło. W tej części obszaru w strukturze użytkowania dominują grunty orne i łąki, a lasy 

zajmują niewielką powierzchnię. W części południowej obszaru rzeźba terenu jest znacznie bardziej urozmaicona. W szuwarach 

nadgoplańskich występują jedne z bogatszych w Polsce stanowisk skolochloi trzcinowatej, wyznaczające jednocześnie południową granicę 

zasięgu. Obszar ma także znaczenia dla zachowania populacji rzadkich kręgowców - występuje tu 5 gatunków zwierząt z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej.  

Źródło: http://obszary.natura2000.org.pl/; http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP 

Na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło PLH040007, zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

oochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz Zarządzenie RDOŚ w Bydgoszczy i RDOŚ w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r., 

wprowadza się następujące zakazy: 

 Podejmowanie działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
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ochrony wyznaczono obszaru Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami; 

 Cele działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 

1. 1340 Śródlądowe słone łąki. pastwiska i szuwary ( Glouco-Puccinietalia, 
część - zbiorowiska śródlądowe) 

Poprawa stanu zachowania siedliska w zakresie ekspansji podrostu drzew i krzewów. Powstrzymanie 
dalszego pogarszania się stanu siedliska, określonego jako zły (U2). 

2. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 

Utrzymanie stanu siedliska w stanie niepogorszonym (Ul). Uzupełnienie wiedzy w zakresie 
rozmieszczenia i stanu zachowania wszystkich płatów siedliska. 

3. 3140 Twardowodne oligo- i mezotrofrczne zbiorniki z podwodnymi łąkami 
ramienic (Charcteria spp.) Uzupełnienie wiedzy w zakresie rozmieszczenia i stanu zachowania płatów siedliska w obszarze. 

4. 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) Powstrzymanie dalszego pogarszania się stanu siedliska. Utrzymanie siedliska w obecnym stanie 
zachowania (U2). 

5. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometea i ciepłolubne murawy z 
Asplenion septentrionalis, Festucion pallentis ) 

Powstrzymanie dalszego pogarszania się stanu siedliska. Utrzymanie siedliska w obecnym stanie 
zachowania (U2). 

6. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ( Molinion ) 
Poprawa stanu zachowania siedliska w zakresie ekspansji krzewów i podrostu drzew. Utrzymanie 
oceny ogólnej siedliska na poziomie Ul. Uzupełnienie wiedzy w zakresie rozmieszczenia i stanu 

zachowania wszystkich płatów siedliska w obszarze. 

7. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

Utrzymanie siedliska w obszarze w stanie niepogorszonym (U2). Uzupełnienie wiedzy w zakresie 
rozmieszczenia i stanu zachowania wszystkich płatów siedliska. 

8. 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) Powstrzymanie dalszego pogarszania się stanu siedliska. Utrzymanie oceny ogólnej siedliska na 
poziomie U2 poprzez zapewnienie utrzymania użytkowania kośnego. 

9. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie ( Arrhenatherion 
elatioris ) 

Utrzymanie oceny ogólnej siedliska na poziomie Ul poprzez zapewnienie utrzymania użytkowania 
kośnego. Uzupełnienie wiedzy w zakresie rozmieszczenia i stanu zachowania wszystkich płatów 

siedliska. 

10. 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Coricetum buxbaumii, 
Schoenetum nigricantis) 

Poprawa stanu zachowania siedliska w zakresie ekspansji rodzimych gatunków roślin zielnych. 
Powstrzymanie pogarszania się stanu siedliska, określonego jako zły (U2). 

11. 7230 Torfowiska niskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk 

Powstrzymanie pogarszania się stanu siedliska, określonego jako zły (U2). Poprawa oceny parametru 
„Gatunki ekspansywne roślin zielnych". Ograniczenie ekspansji podrostu drzew i krzewów. 

12. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetiim, Tilio-
Carpinetiim) 

Powstrzymanie dalszego pogarszania się stanu siedliska, określonego jako zły (U2). Częściowa 
poprawa stanu siedliska poprzez zwiększenie ilości martwego drewna. 

13. 91E0 Lęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetimi albo-frogilis, 
Populetimi albae, Alnenion glutinoso- incanae ) i olsy źródliskowe 

Poprawa stanu siedliska poprzez zwiększenie ilości martwego drewna. Powstrzymanie dalszego 
pogarszania się stanu siedliska, określonego jako zły (U2). Uzupełnienie wiedzy w zakresie 

rozmieszczenia i stanu zachowania wszystkich płatów siedliska. 

14. 91F0 Lęgowe lasy dębowo-wiązowo- jesionowe ( Ficario-Ulmetum ) Poprawa wskaźnika martwego drewna w drzewostanach. Powstrzymanie dalszego pogarszania się 
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L.p. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 
stanu siedliska, określonego jako zły (U2). Uzupełnienie wiedzy w zakresie rozmieszczenia i stanu 

zachowania wszystkich płatów siedliska. 

15. 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae ) Poprawa stanu zachowania siedliska poprzez zmniejszenie zwarcia podszytu. Utrzymanie siedliska w 
stanie niepogorszonym (Ul). 

16. 1617 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre) Utrzymanie populacji gatunku w stanie niepogorszonym (Ul), w tym utrzymanie siedliska gatunku we 
właściwym stanie zachowania (FV). 

17. 1903 lipiemiik Loesela Liparis loeselii Utrzymanie oceny ogólnej populacji na poziomie FV. Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 
występowania gatunku na innych stanowiskach. 

18. 1393 sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus Uzupełnienie wiedzy w zakresie rozmieszczenia i stanu zachowania gatunku. 

19. 1188 kumak nizinny Bombina bombina Utrzymanie oceny ogólnej populacji na poziomie co najmniej Ul. Uzupełnienie stanu wiedzy - 
oszacowanie wielkości populacji w obszarze. 

20. 1166 traszka grzebieniasta Trisurus cristus Uzupełnienie stanu wiedzy - ocena i oszacowanie wielkości populacji w obszarze. 

 Działania ochronne 

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

1. 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco- 
Puccimetalia część - Zbiorowiska śródlądowe) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (1340). Działanie 

ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

2. 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco- 
Puccinietalia,  część –zbiorowiska śródlądowe) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych h użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (1340). Działanie 

ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

3. 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion 
glaucae ) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6120) oraz okresowe 

naruszanie gleby na części powierzchni, usuwanie nalotów drzew i krzewów. Działanie ciągle (co roku) w okresie 
obowiązywania planu. 

4. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometea i ciepłolubne Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
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murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis ) Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6210) oraz usuwanie 
gatunków ekspansywnych, przede wszystkim trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios . Działanie ciągle (co roku) 

w okresie obowiązywania planu. 

5. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometeo i ciepłolubne 
murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis ) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6210) oraz usuwanie 
gatunków ekspansywnych, przede wszystkim trzcinnika piaskowego Calaniagrostis epigeios . Działanie ciągle (co roku) 

w okresie obowiązywania planu. 

6. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6410) po 

potwierdzeniu występowania siedliska. Działanie ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

7. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion ). 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6410). Działanie 

ciągle (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

8. 1903 lipiennik Lóesela Liparis loeselii 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6410). Działanie 

ciągle (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

9. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6410) oraz 

karczowanie krzewów (co drugi rok, zamiennie z koszeniem), usuwanie krzewów na obrzeżach łąki. w tym wynoszenie 
drewna poza powierzchnię siedliska przyrodniczego. Działanie ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

10. 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pasfwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków' zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6440). Działanie 

ciągle (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

11. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherio n elaitioris) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków' zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 
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Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6510). Działanie 
ciągle (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

12. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherio n elatioris) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków' zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska (6510) po 

potwierdzeniu występowania siedliska. Działanie ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu. 
 

13. 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum 
buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 

Usuwanie gatunków ekspansywnych, przede wszystkim trzciny oraz wierzb. Koszenie w sezonie wegetacyjnym 
(ręczne) z pozostawianiem nienaruszonych kęp kłóci wiechowatej (dopuszczalne mechaniczne z zachowaniem 

powyższego zastrzeżenia) poza sezonem wegetacyjnym - obowiązkowe usunięcie i złożenie w stogi ściętej biomasy w 
terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków). Mechaniczne usuwanie 

krzewów wierzb. Działanie ciągłe (co roku), w okresie obowiązywania planu. 

14. 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum 
buxbaumii, Schoenetum nigricantis ) 

Wykluczenie wprowadzania cięć zupełnych w sąsiadujących drzewostanach, w odległości podwójnej wysokości 
drzewostanu. od skraju piata. Działanie ciągle, w okresie obowiązywania planu. 

15. 1617 starodub łąkowy Augelic a palustris (= Ostericum palustre) 

Obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno - pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 
Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Fakultatywne: użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakiem rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedlisk gatunku: 

-łąk trzęślicowych (6410) na działce nr 28/2. 

-łąk wilgotnych na działce nr 362/2. Działanie ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

16. 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti- petraeae) Sukcesywne usuwanie z podszytu gatunków grądowych (w tym w szczególności gr aba Carpinus betiilus ). Działanie 
ciągłe, w okresie obowiązywania planu. 

17. 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe ( Salicetum 
albo-fi-agilis, Populetimi albae, Alneuion glutinoso- iucanae ) i olsy 

źródliskowe 

Kontynuowanie w ramach gospodarki leśnej działań mających na celu pozostawianie martwego drewna, aż do 
osiągnięcia właściwego stanu siedlisk (za wyjątkiem koniecznych zabiegów ochrony lasu i zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego). Zaleca się mechaniczne usuwanie osobników gamnków obcych (klon jesionolistny Acer negundo, 
topola Populus sp . - gatunki obce i ich mieszańce) i nasadzanie wierzb ( Salir alba, S ali.r fragilis ) oraz rodzimych 

gatunków topól (Populus alba, Popiilus nigra ). 

18. 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe ( Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae) i olsy 
źródliskowe 

Zaleca się uwzględnienie w gospodarce leśnej następujących zasad: 

- maksymalne ograniczenie użytkowania rębnią zupełna.. 

- zagospodarowanie rębniami złożonymi. 

- zachowanie nienaruszonych fragmentów staiych drzewostanów na 5% powierzchni manipulacyjnew 
przypadku obecności w drzewostanie jesionu, wiązu. dębu. zachować udział tych gatunków także w odnowieniach. 

eliminowanie gatunków obcych w drzewostanie i warstwie krzewów, 

- tolerowanie lokalnego zabagniania się z naturalnych przyczyn, tolerowanie działalność bobrów, 
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- w przypadku lęgów źródliskowych. w miarę możliwości wyłączyć je z użytkowania, a także w sąsiadujących 
drzewostanach nie wykonywać cięć zupełnych na odległość 2 wysokości drzewostanu od skraju łęgu źródliskowego. 

19. 91F0 Lęgowe lasy dębowo - wiązowo - jesionowe (Ficario — 
Ulmetum) 

Kontynuowanie w ramach gospodarki leśnej działań majacycli na celu pozostawianie martwego drewna, aż do 
osiągnięcia właściwego stanu siedlisk (za wyjątkiem koniecznych zabiegów ochrony lasu i zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego). 

20. 91F0 Lęgowe lasy dębowo - wiązowo - jesionowe Ficario — 
Ulmetum) 

Zaleca się uwzględnienie w gospodarce leśnej następujących zasad: 

- maksymalne ograniczenie użytkowania rębnią zupełna.. 

- zagospodarowanie rębniami złożonymi. 

- zachowanie nienaruszonych fragmentów staiych drzewostanów na 5% powierzchni manipulacyjnej. w 
przypadku obecności w drzewostanie jesionu, wiązu. dębu. zachować udział tych gatunków także w odnowieniach. 

eliminowanie gatunków obcych w drzewostanie i warstwie krzewów (zalecenia nie dotyczą fragmentów lasu 
wyłączonych z użytkowania na podstawie odrębnych przepisów). 

21. 9170 Grąd, środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-
Carpinetum Tilio-Carpinetum) 

Kontynuowanie w ramach gospodarki leśnej działań mających na celu pozostawianie martwego drewna, aż do 
osiągnięcia właściwego stanu siedlisk (za wyjątkiem koniecznych zabiegów) 

22. 9170 Grąd, środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-
Carpinetum Tilio-Carpinetum) 

Zaleca się uwzględnienie w gospodarce leśnej następujących zasad: 
- w miarę możliwości wyłączenie z użytkowania grądów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i źródlisk (co 

najmniej na ok. 50 m), a także grądów na stromych zboczach dolin rzecznych, 
- prowadzenie na pozostałych płatach gospodarowania rębniami złożonymi ( z przewagą stopniowych IVd). 

- preferowanie odnowień graba w każdym cięciu rębnym pozostawianie 5% drzewostanu (nie mniej niż 0,5 ha w 
postaci zwartego fragmentu) 

- kształtowanie docelowego składu gatunkowego drzewostanów w postaci Gb-Db i Lp-Db); 
- stopniowe eleminowanie zniekształceń, usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie cięciach 

trzebieżowych 
 

23. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze łąk 
trzcinowisk mechowisk 

Koszenie mechaniczne trzciny jednokrotne w ciągu roku, w okresie jesienno-zimowym, usuwanie pokosu przed 
rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Działania ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu 

24. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak. Turzycowisk i mechowisk 

Koszenie mechaniczne trzciny, jednokrotne w ciągu roku. w okresie jesienno-zimowym, usuwanie pokosu przed 
rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Usunięcie podrostu drzew i krzewów jednokrotnie na całej powierzchni przed 

rozpoczęciem koszenia. Działanie ciągłe (co roku) w okresie obowiązywania planu. 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

25. 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco- 
Puccimetalia część – zbiorowiska śródlądowe) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

26. 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 

Ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

27. 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 
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łąkami ramienic (Charcteria spp .) 

28. 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion 
glaucae ) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

29. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometea i ciepłolubne 
murawy z Asplenion septentrionalis, Festucion pallentis) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

30. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion ) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

31. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne ( Convolvuletali a sepium ) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

32. 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

33. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie ( 
Arrhenatherio n elatioris ) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

34. 
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum lnarisci, Caricetum 

Buxbaumii Schoenetum nigricautis) 
Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

35. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk Pełna ocena zgodna z metodyką  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

36. 9170 Grąd środkowo europejski i subkontynentalny (Galio- 
Corpinetum, Tilio- Carpinetum) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

37. 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae) i olsy 

źródliskowe 
Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

38. 91F0 Lęgowe lasy dębowo- wiązowo- jesionowe (Ficario- 
Ulmetum) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

39. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti- petraeae) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

40. 1617 starodub łąkowy Angelic a palustris (= Ostericum palustre) Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

41. 1903 lipieimik Loesela Liparis loeselii Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

42. 
1393 sierpowiec błyszczący Dre panocladus 

(Hamatocaulis) vernicosus 
Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

43. 1188 kumak nizinny Bombin a bombina Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

44. 1166 traszka grzebieniasta Trisurus cristatus Pełna ocena zgodna z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co 5 lat. 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. 

45. 1188 kumak nizinny Bombin a bombina , 1166 traszka 
grzebieniasta Trisurus cristatus 

Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, inwentaryzacji w zakresie występowania gatunku, ocena stanu populacji i 
oszacowanie zasobów gatunku w obszarze, w tym opracowanie ewentualnych wskazań w zakresie koniecznych działań 
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Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne 
ochronnych. 

46. 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco- 
Puccinietalia część – zbiorowiska śródlądowe) 

Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, badań w zakresie stanu zasolenia wód, ewentualnej obecności wysięków 
wód słonych, wpływających na możliwość utrzymania siedliska w obszarze. 

47. 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 

Ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, inwentaryzacji siedliska przyrodniczego. Określenie dla jego 
poszczególnych płatów: rzeczywistego zasięgu i stanu zachowania, zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, w tym opracowanie ewentualnych wskazań w zakresie koniecznych działań ochronnych. 

48. 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi 
łąkami ramienic (Charcteria spp .) 

Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, inwentaryzacji siedliska przyrodniczego. Określenie dla jego 
poszczególnych płatów: rzeczywistego zasięgu i stanu zachowania, zgodnie z metodyką Głównego Inspektoram 
Ochrony Środowiska, w tym opracowanie ewentualnych wskazań w zakresie koniecznych działań ochronnych i 

monitoringu. 

49. 6410 Zmienowilgotne łąki trzęślicowe ( Molinion) 

Weryfikacja w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, aktualnego stanu wykazanych powierzchni występowania siedliska w 
granicach obszaru wraz z uzupełnieniem stanu wiedzy na temat zagrożeń poszczególnych płatów w stopniu 

umożliwiającym ewentualne uszczegółowienie zadań ochronnych. Ocena stanu zachowania siedliska zostanie 
przeprowadzona zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

50. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherio n elatioris ) 

Weryfikacja w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, aktualnego stanu wykazanych powierzchni występowania siedliska w 
granicach obszaru wraz z uzupełnieniem stanu wiedzy na temat zagrożeń poszczególnych płatów w stopniu 

umożliwiającym ewentualne uszczegółowienie zadań ochronnych. Ocena stanu zachowania siedliska zostanie 
przeprowadzona zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

51. 1903 lipienuik Loesela Liparis loeselii Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu oceny wg. metodyki Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
przypadku potwierdzenia występowania gatunku. 

52. 1393 sierpowiec błyszczący Dre pcmocladtis (Hamatocaulis) 
vemicosus 

Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, inwentaryzacji oraz oceny stanu pupulacji wg. metodyki Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

53. 6430 Ziołorośla górskie ( Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne ( Conrolruletali a sepium ) 

Weryfikacja w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, aktualnego stanu wykazanych powierzchni występowania siedliska w 
granicach obszaru oraz ocena stanu zachowania płatów siedliska wraz ze wskazaniem zagrożeń i możliwości realizacji 

zabiegów ochronnych. 

54. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
urzycowisk i mechowisk 

Weryfikacja w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, aktualnego stanu wykazanych powierzchni występowania siedliska w 
granicach obszaru oraz wskazań w zakresie niezbędnych zabiegów ochronnych. 

55. 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populeumi albae, Alnenion glutinoso- incanae) i olsy 
źródliskowe 

Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, inwentaryzacji oraz oceny każdego płatu siedliska wraz z opracowaniem 
ewentualnych wskazań do zmian w zakresie sposobów ochrony. 

56. 91F0 Lęgowe lasy dębowo - wiązowo - jesionowe (Ficario — 
Ulmetum) 

Wykonanie w ciągu 5 lat od przyjęcia planu, inwentaryzacji oraz oceny każdego płatu siedliska wraz z opracowaniem 
ewentualnych wskazań do zmian w zakresie sposobów ochrony 

 Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotem 

ochrony: 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

1. 

3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

K02.03 
eutrofizacja 
(naturalna), 

A08 Nawożenie 
/nawozy 

sztuczne/ 

K02.01 zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja). 
K02.02 nagromadzenie 

materii organicznej 

Spływy żyznych wód, m.in. z pól uprawnych przyczyniają się do utrzymywania wysokiej trofii wód, 
szczególnie w jeziorze Gopło. Eutrofizacja wpływa na niekorzystne zmiany w strukturze gatunkowej 

roślinności (zanik makrofitów zanurzonych, zarastanie roślinnością szuwarową). W wyniku 
naturalnych procesów możliwe jest odkładanie się martwej materii organicznej i postępować mogą 

procesy wypłycania misy zbiorników i pogorszenia jakości wód w jeziorach. 

2. 

3140 Twardowodne oligo- i 
mezotroficzne zbiorniki z 

podwodnymi łąkami ramienic 
(Charcteria spp .) 

U nieznane naciski 
i zagrożenia 

U nieznane naciski i 
zagrożenia Brak jest danych w zakresie występowania i stanu zachowania siedliska. 

3. 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliare) i ziołorośla 

nadrzeczne (Comolvuletalia 
sepium) 

K02.01 zmiana 
składu 

gatunkowego 
(sukcesja) 

101 obce gatunki inwazyjne 

Siedlisko wykształcone w sposób typowy dla lokalnych warunków, brak możliwości poprawy stanu 
zachowania. Zarastanie przez trzcinę pospolitą Phragmites australis . Potencjalnym zagrożeniem 
dla trwania siedliska może być ekspansja gatunków obcych - kolczurki klapowanej Echinocystis 
lobata i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera wypierających gatunki rodzime z ich 

siedlisk. Brak jest informacji w zakresie skali zagrożenia i możliwości realizacji zabiegów 
ochronnych. 

4. 
6510 Niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris ) 

brak nacisków i 
zagrożeń 

A04.03 zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu, 
A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia. 
A03.01 intensywne 

koszenie lub intensyfikacja. 
A08 nawożenie/nawozy 

sztuczne/ 

Zagrożeniem dla trwania siedliska może być zarówno zaniechanie użytkowania skutkujące 
uruchomieniem procesów sukcesji wtórnej przejawiających się ekspansją krzewów i drzew, jak i 
intensyfikacja użytkowania - nawożenie, wielokrotne koszenie, podsiewanie traw, przeorywanie. 

5. 

91E0 Lęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo- fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 
glutinoso- incanae) i olsy 

źródliskowe 

B02.04 usuwanie 
martwych i 

umierających 
drzew 

B02.02 wycinka lasu, 
101 obce gatunki inwazyjne 

Potencjalnym zagrożeniem dla siedliska jest pozyskiwanie drewna, co skutkuje obniżeniem wieku 
drzewostanu i pogorszeniem stanu zachowania siedliska. Usuwanie martwych drzew zmniejsza 

zasoby martwego drewna i wpływa na pogorszenie stanu zachowania siedliska. Zagrożeniem dla 
trwania siedliska jest ekspansja gatunków obcych - klonu jesionolistnego Acer negundo . 

6. 

1340 Śródlądowe słone łąki. 
pastwiska i szuwary (Glauco- 

Puccinietalia, część zbiorowiska 
śródlądowe) 

A03.03 
zaniechanie/brak 
koszenia. A04.03 

zarzucenie 
pasterstwa, brak 

wypasu 

K02.01 zmiana składu 
gatunkowego 
(sukcesja) 

Zaprzestanie wypasu i brak zasolenia gleb powoduje zanik gatunków halofilnych i ekspansję 
gatunków typowych dla innych niż halofilne zbiorowisk lakowych. 

7. 6120 Ciepłolubne, śródlądowe A03.03 K02.01 zmiana składu Zagrożeniem dla zbiorowiska wykształconego na siedliskach antropogenicznych są naturalne 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

murawy napiaskowe (Koelerion 
glaucae ) 

zaniechanie / brak 
koszenia 

gatunkowego(sukcesja) procesy sukcesji prowadzące do rozwoju zbiorowisk murawowych z dominacją perzu Agropyron 
repens oraz obsiewanie się drzew i krzewów. 

8. 

6210 Murawy kserotermiczne 
(Festuco- Brometea i 

ciepłolubne murawy z Asplenion 
septentrionalis, Festuciion 

pallentis) 

A04.03 
zarzucenie 

pasterstwa, brak 
wypasu, 
A03.03 

zaniechanie / brak 
koszenia 

K02.01 zmiana składu 
gatunkowego 
(sukcesja) 

Murawy zagrożone są ekspansją trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios, jeżyny popielicy 
Rubus caesius i podrostu drzew. Gatunki te silnie konkurują z gatunkami typowymi dla 

ciepłolubnych muraw, powodują spadek bogactwa gatunkowego i w efekcie zanik siedliska. 

9. 6410 Zmiennoowilgotiie łąki 
trzęślicowe (Molinion) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

A03.03 zaniechanie / brak 
koszenia. A03.01 

intensywne koszenie lub 
intensyfikacja 

Zagrożeniem dla trwania siedliska może być zarówno zaniechanie użytkowania skutkujące 
uruchomieniem procesów sukcesji wtórnej przejawiających sie ekspansją trzciny i zarośli łozowych, 

jak i intensyfikacja użytkowania - nawożenie, wielokrotne koszenie, podsiewanie traw. 
przeorywanie. 

10. 6440 Łąki selernicowe (Cnidion 
dubii) 

brak zagrożeń i 
nacisków 

A03.03 zaniechanie / brak 
koszenia. 

A03.01 intensywne 
koszenie lub intensyfikacja. 

K02.01 zmiana składu 
gatunkowego 

(sukcesja) 

Zagrożeniem jest ekspansja rodzimych gatunków: trzemy pospolitej Phragmites anstralis i śmiałka 
darniowego Deschawpsia caespitosa . Zagrożeniem dla trwania siedliska może być zarówno 

zaniechanie użytkowania skutkujące uruchomieniem procesów sukcesji wtórnej przejawiających się 
ekspansją trzciny i zarośli łozowych, jak i intensyfikacja użytkowania - nawożenie, wielokrotne 

koszenie, podsiewanie naw, przeorywanie. 

11. 

7210 Torfowiska nakredowe 
(Cladietum marisci Caricetum 

buxbaumii, Schoenetum 
nigricantis) 

K02.01 zmiana 
składu  

gatunkowego 
(sukcesja) 

brak zagrożeń i nacisków Zarastanie przez gatunki takie jak: trzcin pospolita Phragmites anstralis i wierzba szara Salix 
cinerea . 

12. 

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 

charakterze młak. 
Turzycowisk mechowisk 

K02.01 zmiana 
składu 

gatunkowego 
(sukcesja) 

brak zagrożeń i nacisków Zarastanie przez gatunki takie jak: trzcin pospolita Phragmites anstralis , wierzba szara Salix 
cinerea , a także olcha Alnus glutinosa i kruszyna Frangnla alnus . 

13. 
9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio- 
Carpinetu m, Tilio -Carpinetum) 

B02.04 usuwanie 
martwych i 

umierających 
drzew 

B02.02 wycinka lasu 
Pojedyncze ślady usuwania martwych drzew, zmniejsza to zasoby martwego drewna i wpływa na 

pogorszenie stanu zachowania siedliska. Pozyskiwanie drewna może skutkować obniżeniem wieku 
drzewostanu i pogorszeniem stanu zachowania siedliska. 

14. 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo- jesionowe (Ficario- 
Ulmetum ) 

B02.04 usuwanie 
martwych i 

umierających 
drzew 

B02.02 wycinka lasu 
Pojedyncze ślady usuwania martwych drzew, zmniejsza to zasoby martwego drewna i wpływa na 

pogorszenie stanu zachowania siedliska. Pozyskiwanie (w tym nielegalne) drewna skutkuje 
obniżeniem wieku drzewostanu i pogorszeniem stanu zachowania siedliska. 
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Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

istniejące potencjalne 
Opis zagrożenia 

15. 
9110 Ciepłolubne dąbrowy 
(Quercetalia pubescenti 

petraea) 

K.04.01 
konkurencja 

K.02.01 zmiana składu 
gatunkowego 

(sukcesja) 

Udział gatunków gradowych w podszycie (np. grabu Carpinus betulus ) ograniczający rozwój 
gatunków światło i ciepłolubnych w runie. Zagrożeniem dla trwania siedliska jest rozwój podszytu 

powodujący zacienienie runa i zanik gatunków światło i ciepłolubnych. 

16. 1617 starodub łąkowy Angelice 
palustris (= Ostericum palustre) 

brak zagrożeń i 
nacisków. 

A04.03 zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu, 

A03.03 
zaniechanie / brak 

koszenia. 
A03.01 intensywne 

koszenie lub intensyfikacja 

Stanowisko koszone corocznie, potencjalnym zagrożeniem jest zaniechanie tej czynności lub 
intensyfikacja użytkowania polegająca na próbach podniesienia wydajności łąki. Zagrożeniem dla 

trwania populacji gatunku może być zaniechanie bądź zmiana intensywności użytkowania łąk 
stanowiących siedlisko gatunku. Groźne jest zarówno zaniechanie użytkowania skutkujące 

uruchomieniem procesów sukcesji wtórnej przejawiających się ekspansją trzciny i zarośli łozowych, 
jak i intensyfikacja użytkowania - nawożenie, wielokrotne koszenie, podsiewanie traw, 

przeorywanie. 

17. 1903 lipiennik Loesela Liparis 
loeselii 

K02.01 zmiana 
składu 

gatunkowego 
(sukcesja) 

A03.03 
zaniechanie / brak koszenia 

Obecność stosunkowo licznych osobników krzewów i bliskość szuwaru trzcinowego stanowi 
niebezpieczeństwo przekształcenia łąki w szuwar lub zarośla łozowe w przypadku braku koszenia. 

18. 
1393 sierpowiec błyszczący 

Drepa nocladus (Hamatocaulis) 
vernicosus 

U nieznane 
naciski i 

zagrożenia 

U nieznane naciski i 
zagrożenia 

Gatunek stwierdzono w trakcie prac terenowych, przy czym posiadane informacje nie są 
wystarczające do określenia ewentualnych zagrożeń. 

19. 1188 kumak nizinny Bombina 
bombina 

 brak zagrożeń i 
nacisków. 

J02 spowodowane przez 
człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

Ewentualne zagrożenia związane są głównie z występującymi w obrębie siedlisk (stanowisk 
rozrodczych) gatunku zaburzeniami warunków hydrologicznych, zależnych od poziomu zwierciadła 
wody w Jeziorze Gopło. Zwierciadło to podlega modyfikacjom w wyniku realizowanej gospodarki 

wodnej, ze względu na retencyjną funkcję akwenu. Wahania poziomu wody w okresie rozrodczym 
gatunku  potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla sukcesu rozrodczego i wpływać na stan 

populacji gatunku. W celu weryfikacji ww. zagrożeń niezbędne jest uzupełnienie wiedzy w zakresie 
stanu populacji gatunku. 

20. 1166 traszka grzebieniasta Tris 
urus cristatus 

U nieznane 
naciski i 

zagrożenia 

U nieznane naciski i 
zagrożenia Brak jest danych w zakresie miejsc występowania gatunku. 
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Obszar Chronionego Krajobrazu - Wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.) „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny 

chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 

wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką  

i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JEZIORO GŁUSZYŃSKIE 

Na OCHK Jezioro Głuszyńskie, obowiązują przepisy uchwały nr X/242/15 Sejmiku 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj., - Pom. z 2015 r. poz. 

2563). Zajmuje on powierzchnię 5 935,56 ha. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro 

Głuszyńskie pod względem fizyczno-geograficznym położony jest na obszarze Pojezierza 

Wielkopolsko-Kujawskiego, a pod względem geomorfologicznym leży w obrębie Wysoczyzny 

Kujawskiej. Rzeźba powierzchni terenu charakteryzuje się dużym urozmaiceniem, co wynika 

z rzeźbotwórczej działalności lądolodu, wód lodowcowych oraz postglacjalnych procesów 

erozyjnych. Głównym elementem hydrograficznym jest Jezioro Głuszyńskie zajmujące 

powierzchnię 608 ha. Jest to klasyczne jezioro rynnowe charakteryzujące się wydłużonym 

kształtem, dużymi i zróżnicowanymi głębokościami oraz bardzo urozmaiconą linią brzegową  

i stromymi brzegami. Uzupełnienie sieci wodnej stanowią jeziora: Czarny Bród i Chalno, 

rzeka Zgłowiączka (fragment górnego odcinka) oraz system stawów, drobnych oczek 

wodnych i cieków. Zasadniczym składnikiem szaty roślinnej są lasy zajmujące powierzchnię 

576 ha, co stanowi zaledwie 9,6% ogólnej powierzchni oraz ważne z ekologicznego punktu 

widzenia, kompleksy łąkowo-bagienne. Podstawą utworzenia obszaru chronionego 

krajobrazu jest ochrona krajobrazu i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego,  

w tym: Jezioro Głuszyńskie, które wraz z przyległym kompleksem bagien stanowi obszar 

źródłowy rzeki Zgłowiączki, miejsca ostojowe i lęgowe dla łąkowej, wodnej, trzcinowej 

awifauny, wyjątkowe walory krajobrazowe jeziora i terenów do niego przyległych, m.in. 

kompleks leśny Lasu Orle mający duże znaczenie ekologiczne dla prawie bezleśnych Kujaw. 

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/ 

Na obszarze OChK Jezioro Głuszyńskie zgodnie uchwałą nr X/242/15 Sejmiku 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj., - Pom. z 2015 r. poz. 

2563), wprowadza się następujące zakazy: 

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

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
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połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, 

leśną, rybacką i łowiecką; 

  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

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

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

o ocenach oddziaływania na środowisko; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

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

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

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

  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej 

gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych; 

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

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

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Park Krajobrazowy – zgodnie z art. 16 punkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.) „park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze 

względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 

zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. 

PARK KRAJOBRAZOWY NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA 

Obecnie dla Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 

30/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie 

Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2004 r. nr 111, poz. 1889). 

Zajmuje powierzchnię 9982,71 ha. Park obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 

popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Nadgoplański Park 

Tysiąclecia to obszar pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk i innych 

nieużytków oraz jezior. Jezioro Gopło - serce parku zwane w przeszłości Mare Polonorum, to 

miejsce lęgowe licznych gatunków ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz miejsce ich 

odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Park Tysiąclecia powołany został 
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nie tylko dla ochrony ptaków, ale również dla zabezpieczenia wartości historycznych tego 

regionu związanych z początkiem państwa polskiego. 

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/; http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/npt/przyroda/roslinnosc 

Na obszarze parku krajobrazowego, zgodnie Rozporządzeniem nr 30/2004 Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku 

Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2004 r. nr 111, poz. 1889),  obowiązują następujące 

zakazy: 

 realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

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

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

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

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

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

 likwidowania i niszczenie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają z potrzeby ochrony przeciw powodziowej lub zapewnienie 

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

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 posykiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

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

 wykonywania prac ziemnych trwałe zniekształcających rzeźbę ternu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

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

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 budowanie nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

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

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 likwidowanie, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

 wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 utrzymywania otwartych rozwój ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
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 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

POMNIKI PRZYRODY 

Wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze 

zm.) „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 

krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 

innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. 

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody na terenie Powiatu 

Radziejowskiego występuje 18 pomników przyrody. 

Tabela 43. Lista pomników przyrody występujących na terenie Powiatu Radziejowskiego 

L.p. Typ 
pomnika 

Rodzaj 
tworu Opis pomnika Dane aktu prawnego o utworzeniu, 

ustanowieniu lub wyznaczeniu Gmina 

1 pojedynczy drzewo 
wiek orientacyjny 
powyżej 300 lat. 
martwe gałęzie 

Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy 
Bytoń z dnia 9 grudnia 2009 r. w 

sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody 

Bytoń 

2 pojedynczy drzewo 

wiek orientacyjny 
powyżej 300 lat. 
odrosty od pnia, 
pusty w środku 

Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy 
Bytoń z dnia 9 grudnia 2009 r. w 

sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody 

Bytoń 

3 pojedynczy - 
wiek orientacyjny 
powyżej 300 lat. 
odrosty od pnia 

Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy 
Bytoń z dnia 9 grudnia 2009 r. w 

sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody 

Bytoń 

4 pojedynczy - 
wiek orientacyjny 
powyżej 300 lat. 
martwe gałęzie 

Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy 
Bytoń z dnia 9 grudnia 2009 r. w 

sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody 

Bytoń 

5 pojedynczy głaz 
narzutowy obwód 766 cm 

Komunikat Nr 2/65 Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody Wydziału 
Rolnictwa i Leśnictwa - Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Bydgoszczy z dnia 04.05.1965 r. w 
sprawie uznania za pomniki przyrody 
tworów przyrody w woj. bydgoskim 

Dobre 

6 pojedynczy drzewo 
dwupienny, pusty 
w środku, martwe 

gałęzie 

Zarządzenie nr 59/88 Wojewody 
Włocławskiego z dnia 20.12.1988  

w sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody 

Dobre 

7 pojedynczy drzewo 
1 

współprzewodnik 
odcięty 

Zarządzenie nr 59/88 Wojewody 
Włocławskiego z dnia 20.12.1988  

w sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody 

Dobre 
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L.p. Typ 
pomnika 

Rodzaj 
tworu Opis pomnika Dane aktu prawnego o utworzeniu, 

ustanowieniu lub wyznaczeniu Gmina 

8 pojedynczy drzewo dziupla w 
podstawie pnia 

Zarządzenie nr 59/88 Wojewody 
Włocławskiego z dnia 20.12.1988  

w sprawie uznania drzew za pomniki 
przyrody 

Dobre 

9 2 drzewa 2 dęby 
szypułkowe 

Dęby Pana Jana 
Błaszaka 

Uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy 
Osięciny z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

w sprawie uznania za pomnik przyrody 
Osięciny 

10 pojedynczy drzewo przycięte konary, 
dziupla 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

11 pojedynczy drzewo - 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

12 pojedynczy drzewo - 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

13 pojedynczy drzewo 

martwa korona, 
martwe konary i 
gałęzie, odrosty 

od pnia 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

14 pojedynczy drzewo oderwany konar 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

15 pojedynczy drzewo martwe gałęzie 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

16 pojedynczy drzewo martwe gałęzie 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

17 pojedynczy drzewo 

na wysokości 
1500 cm 2 

współprzewodniki, 
martwe gałęzie 

Uchwala Nr 61/IX/99 Rady Miasta i 
Gminy w Piotrków Kujawski z dnia 6 

września 1999 roku w sprawie uznania 
drzewa za pomnik przyrody 

Piotrków 
Kujawski 

18 pojedynczy drzewo 

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

obwodzie 4,70 m, 
wysokości 20 m 

znajdujący się na 
działce nr 346/2 w 

miejscowości 
Bodzanowo 

Gmina Dobre, 
stanowiącej 

własność 
Nadleśnictwa 

Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy 
Dobre z dnia 8 września 2015r. w 

sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody 

Dobre 
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L.p. Typ 
pomnika 

Rodzaj 
tworu Opis pomnika Dane aktu prawnego o utworzeniu, 

ustanowieniu lub wyznaczeniu Gmina 

Włocławek, ul. 
Zięba 13, 87-800 

Włocławek. 

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/ 

UŻYTKI EKOLOGICZNE 

Wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze 

zm.) „użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. 

W poniższej tabeli zostały przedstawione użytki ekologiczne znajdujące się na terenie 

Powiatu Radziejowskiego. 

Tabela 44. Użytki ekologiczne na terenie Powiatu Radziejowskiego 

L.p. Rodzaj 
użytku 

powierzchnia 
[ha] 

Dane aktu prawnego o 
utworzeniu, ustanowieniu lub 

wyznaczeniu 
Gmina Opis granic 

1 Bagno 0,24 

Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 
Włocławskiego z 19.11.1998 r.  

w sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Dobre Bodzanowo, działka 
nr 346 LP 

2 Bagno 0,8 

Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 
Włocławskiego z 19.11.1998 r.  

w sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Dobre Bodzanowo, działka 
nr 348 LP 

3 Bagno 0,1 

Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 
Włocławskiego z 19.11.1998 r. w 

sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Dobre Obr. ewid. 
Bodzanowo dz.346 

4 Bagno 0,36 

Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 
Włocławskiego z 19.11.1998 r. w 

sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Dobre Obr. ewid. 
Bodzanowo dz.346 

5 Bagno 0,26 

Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 
Włocławskiego z 19.11.1998 r. w 

sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Dobre Obr. ewid. 
Bodzanowo dz.346 

6 Bagno 0,22 
Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 

Włocławskiego z 19.11.1998 r. w 
sprawie uznania za użytki 

Osięciny Osięciny, działka nr 
361 LP 
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L.p. Rodzaj 
użytku 

powierzchnia 
[ha] 

Dane aktu prawnego o 
utworzeniu, ustanowieniu lub 

wyznaczeniu 
Gmina Opis granic 

ekologiczne 

7 Bagno 0,68 

Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 
Włocławskiego z 19.11.1998 r. w 

sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Osięciny Osięciny, działka nr 
361 LP 

8 Bagno 1,93 

Rozporządzenie nr 32/98 Wojewody 
Włocławskiego z 19.11.1998 r. w 

sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Osięciny 
Samszyce, działka 
nr 370/2 LP, 372/1 

LP 

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/ 

Reasumując, zadania zaplanowane w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu 

radziejowskiego nie naruszają wyznaczonych dla ww. obszarów chronionych zakazów oraz 

nie stanowią dla nich zagrożenia i nie naruszą wyznaczonych celów.  

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowanych inwestycji na terenie powiatu nie 

będą podejmowane działania, których skutkiem byłoby naruszenie katalogu czynności 

zabronionych w odniesieniu do poszczególnych form ochrony przyrody, występujących na 

tym obszarze. Zadania nie wpłyną w sposób znaczący na populacje siedlisk i gatunków. 

Uciążliwości mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji zadań, jednakże podczas ich trwania 

zostaną zapewniono odpowiednie działania ochronne, a prowadzone prace będą zgodne 

z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody. Przedsięwzięcia nie wpływają na łamanie 

zakazów i nie powodują utraty, fragmentacji siedlisk przyrodniczych, czy miejsc bytowania, 

żerowania i lęgu gatunków fauny.  

Realizacja Programu Ochrony Środowiska nie wpłynie negatywnie na realizację celów 

ochrony obszarów chronionych. Przedsięwzięcia prowadzone będą na terenach głównie 

zurbanizowanych. Ponadto, każda z inwestycji zostanie poddana ocenie oddziaływania na 

obszary Natura 2000. 

Wobec powyższego nie stwierdza się wystąpienia podczas realizacji zadań istotnych 

problemów oddziałujących na występujące na tym terenie formy ochrony przyrody. W efekcie 

zapisy Programu zapewniają ochronę tutejszym siedliskom i gatunkom flory i fauny, 

pozwalają na ich zachowanie, a nawet wzbogacenie, tym samym przyczyniając się do 

spełniania założeń wyznaczonych w odpowiednich aktach dla obszarów cennych 

przyrodniczo, stanowiąc ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków. 

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ 

Tereny zieleni urządzonej definiuje się jako tereny wraz infrastrukturą techniczną  

i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się  

w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, 
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zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody 

botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń 

towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, 

lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego znaczenie zieleni jest bardzo ważne, gdyż obszar ten 

jest słabo zalesiony. Obszary zielone modyfikują lokalne warunki klimatyczne, ale także 

oczyszczają atmosferę z zanieczyszczeń stałych i gazowych, regulują stosunek CO2 i O2 

w atmosferze, wytłumiają hałas oraz stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji. Rola terenów 

zielonych wiąże się również ze zwiększaniem różnorodności biologicznej oraz wpływem na 

walory estetyczne krajobrazu. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego do obiektów o charakterze parkowym, które podlegają 

ochronie łącznie z obiektami zabytkowymi (wokół zespołów pałacowych i dworskich) dla 

których są otoczeniem, należą: 

 Leszcze – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z 2 poł. XIX w., 

 Piotrków Kujawski - Park dworski w zespole dworsko-parkowym z XIX/XX w., 

 Rzeczyca – Cmentarz parafialny rzymskokatolicki z 2 poł. XIX w., 

 Krzywosądz – Pozostałość parku dworskiego w zespole dworsko-parkowym z 2 poł. 

XIX w., 

 Biskupice – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z 2 poł. XIX w., 

 Broniewo – Park dworski  z 2 poł XIX w., 

 Czołówek – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z k. XIX w., 

 Płowce – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z pocz. XX w., 

 Skibin – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z pocz. XX w., 

 Czamanin – Park dworski z poł. XIX w., 

 Kamieniec – Park dworski w zespole dworsko-parkowym, 

 Świerczyn – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z poł. XIX w., 

 Niegibalice – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z 2 poł. XIX w., 

 Świesz – park dworski w zespole dworsko-parkowym  z XIX w., 

 Witowo – Starodrzew w zespole kościoła parafialnego, 

 Witowo – Cmentarz parafialny rzymskokatolicki z poł. XIX w., 

 Borucin – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z 2 poł. XIX w., 

 Borucinek – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z XIX/XX w., 

 Jarantowice – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z pocz. XX w., 

 Kościelna Wieś – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z XIX w., 

 Krotoszyn – Park dworski z k. XIX w., 
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 Latkowo – Park dworski, 

 Osięciny – Park dworski w zespole dworsko-parkowym z XVIII/XIX w., 

 Pocierzyn – Park dworski z XIX w., 

 Szalonki – Park podworski z XIX w. 

Źródło: http://www.radziejow.pl/ 

KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

ze zm.) „korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów”. 

Przez analizowany teren przebiega korytarz ekologiczny wyznaczony przez Zakład Badań 

Ssaków PAN pn.: „ Pojezierze Gnieźnieńskie, Równina Inowrocławska”. Ważnym elementem 

systemu ekologicznego gmin Osięciny i Dobre jest dolina Kanału Bachorze. Ma on długości 

46,4 km. Łączy Noteć w Kruszwicy ze Zgłowiączką w Brześciu Kujawskim. Ciek ten stanowi 

oś regionalnego korytarza ekologicznego łączącego system przyrodniczy doliny Wisły  

i Jeziora Gopło. Ponadto, na terenie Powiatu zlokalizowane są korytarze ekologiczne  

o charakterze lokalnym. 

Źródło: http://osieciny.pl/, RDOŚ w Bydgoszczy 

Dla powyższego korytarza ekologicznego wyznaczonego przez Zakład badania Ssaków 

PAN, wprowadzono ustalenia dotyczące zachowania drożności tego korytarza m.in. 

w odniesieniu do lokalizacji istniejących dróg np. znaki informujące w celu zachowania 

szczególnej ostrożności w okresach migracji zwierząt, wprowadzanie zadrzewień 

przydrożnych i śródpolnych co umożliwi migrację fauny i flory. 

W związku z położeniem korytarzy ekologicznych głównymi zagrożeniami jakie mogą 

zaistnieć dla funkcjonowania ich poszczególnych odcinków są zagrożenia wynikające  

z lokalizacji dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Taka sytuacja prowadzi do 

występowania kolizji pomiędzy drogą a korytarzem, przez co podczas wzmożonego ruchu 

pojazdów może prowadzić do zaistnienia niebezpiecznych sytuacji. W związku z tym 

istotnym jest aby przy drogach znajdowały się znaki informujące, o tym że możliwe jest 

pojawienie się zwierząt na drodze oraz że należy zachować szczególną ostrożność 

szczególnie w okresach migracji zwierząt. 

Źródło: http://korytarze.pl/ 

Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie może mieć istotne znaczenie 

dla ochrony siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000, dlatego w planowaniu 

przestrzennym należy wziąć je pod uwagę. Zachowanie drożności i ciągłości korytarzy jest 

kluczowe dla zachowania spójności sieci.  

Źródło: http://poznajnature.pl/ 
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Tabela 45. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Mocne strony Słabe strony 

 duża różnorodność krajobrazowa, 
ekosystemowa, siedliskowa i gatunkowa, 

 zadowalający stan zdrowotny lasów, 
 występowanie czterech obszarowych form 

ochrony przyrody, w tym dwóch obszarów 
Natura 2000, 

 występowanie pomników przyrody, użytków 
ekologicznych oraz korytarzy ekologicznych 
na terenie Powiatu. 

 niepełna inwentaryzacja i waloryzacja stanu 
przyrody, 

 niechęć do stosowania przepisów ochrony 
środowiska i przyrody przez społeczeństwo 
i podmioty gospodarcze. 

Szanse Zagrożenia 

 dostępność zewnętrznych źródeł 
finansowania, w tym m.in. nowa perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej, 

 regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe 
zobowiązujące do podnoszenia jakości 
środowiska, 

 rosnący popyt na żywność ekologiczną, 
 wzrastające zainteresowanie zdrowym 

stylem życia wśród mieszkańców, 

 niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców, 

 niewystarczające środki finansowe na 
aktywną ochronę przyrody. 

Źródło: Opracowanie własne 

5.9.  Zagrożenia  poważnymi awariami 
Zagadnienia związane z poważnymi awariami zostały uregulowane przede wszystkim  

w Ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł IV „Poważne awarie”). Definicja ustawowa 

określa poważną awarię jako „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 

występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem” (art. 3 pkt. 23). Definicja ta jest zbieżna z Dyrektywą Seveso  

II (96/82/WE) oraz Konwencją z 1992 r. w sprawie transgranicznych skutków awarii 

przemysłowych. 

 AWARIE ELEKTROWNI JĄDROWYCH, GWAŁTOWNE POŻARY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, 
ATAKI TERRORYSTYCZNE 

Zakładem stwarzającym zagrożenie awarią przemysłową jest każdy zakład, na którego 

terenie znajdują się substancje niebezpieczne, mogące spowodować zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska. Ze względu na rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych 

zakłady dzielimy, zgodnie z art. 248, ust. 1 u.p.o.ś., na: 

 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii – zakłady, na których terenie 

znajdują się mniej niebezpieczne substancje lub ich ilość jest mniejsza; 
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 zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii.  

Bezpośrednio na terenie Powiatu Radziejowskiego nie występują zakłady o dużym, ani 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 TRANSPORT SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 

Potencjalne zagrożenie w Powiecie Radziejewskiego może stanowić transport substancji 

niebezpiecznych w ruchu drogowym. Obecność ważnych szlaków komunikacyjnych, stanowi 

nie tylko potencjał rozwojowy Powiatu, ale także zwiększa potencjalne możliwości 

wystąpienia zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych.  

 INNE ZAGROŻENIA 

Wśród innych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie Powiatu Radziejowskiego, można 

wyróżnić: zagrożenia radiacyjne (skażenia promieniotwórcze), chemiczne (zagrożenie 

toksycznymi środkami przemysłowymi i innymi substancjami chemicznymi), biologiczne: 

epidemie, epizootie (plagi zwierzęce), epifitozy (choroby populacji roślinnej), awarie 

urządzeń infrastruktury technicznej (gazowe, energetyczne, wodociągowe), terrorystyczne 

(z wykorzystaniem broni, bomb, materiałów wybuchowych, środków chemicznych oraz 

biologicznych).  

W 2015 r. na terenie Powiatu Radziejowskiego nie wystąpiły zdarzenia o znamionach 

poważnych awarii.  

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. WIOŚ Bydgoszcz 

Tabela 46. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Mocne strony Słabe strony 

 brak zagrożenia powodziowego, 
 brak zakładów przemysłowych stwarzających 

zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, 
 brak obszarów naturalnych zagrożeń 

geologicznych, w tym zagrożeń osuwania się 
mas ziemnych/skalnych, 

 występowanie lokalnych podtopień na terenie 
gminy Osięciny, 

 występowanie obszarów preferowanych do 
występowania ruchów masowych. 

Szanse Zagrożenia 

 opracowywanie przez prowadzących 
zakłady przemysłowe planów operacyjno-
ratowniczych oraz zewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych przez Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej,  

 zagrożenie pożarowe lasów, 
 ryzyko wystąpienia suszy i klęsk nieurodzaju, 
 obecność zakładów o ryzyku wystąpienia 

awarii, 
 nasilające się ekstremalne zjawiska 

pogodowe (zmiany klimatyczne). 

Źródło: Opracowanie własne 
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6. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, 
wody i energii 
Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych 

Osiągnięcie założonego celu, będzie możliwe w przypadku podjęcia działań przez podmioty 

gospodarcze funkcjonujące na terenie Powiatu, zużywające na cele produkcyjne znaczne 

zasoby wody, a także przez jednostki komunalne, gospodarujące gminną infrastrukturą 

techniczną. Zgodnie z danymi GUS, zużycie wody przez wszystkich korzystających (zarówno 

na cele konsumpcyjne, jak i produkcyjne) systematycznie spada. To pozytywne zjawisko 

może wynikać zarówno z coraz wyższych jednostkowych cen wody, opomiarowania zużycia,  

jak i wzrostu świadomości mieszkańców co do konieczności racjonalnego gospodarowania 

wodą. W celu dalszego zmniejszenia wodochłonności w strefie gospodarki, zakłady 

korzystające ze środowiska – pobierające wodę, surowce i energię powinny stosować 

najlepsze dostępne techniki (BAT). Istotne jest wdrażanie systemów zarządzania 

środowiskowego w zakładach (normy ISO 14000), wprowadzanie zasad Czystej Produkcji 

oraz przystępowanie do programów sektorowych z dziedziny ochrony środowiska. 

Oszczędne gospodarowanie wodą ma istotne znacznie dla środowiska naturalnego, a skala 

oszczędności zależy w głównej mierze od świadomości ekologicznej i determinacji 

mieszkańców Powiatu. Proekologiczne rozwiązania powinny być także stosowane  

w budynkach użyteczności publicznej usytuowanych na terenie Powiatu Radziejewskiego. 

Dotychczasowe doświadczenia (zebrane przez Witolda M. Lewandowskiego w opracowaniu 

pt. „Proekologiczne odnawialne źródła energii”), wskazują że najważniejsze oszczędności 

wody uzyskuje się dzięki: 

 „zainstalowaniu indywidualnych liczników wody w gospodarstwach domowych; 

 zastąpieniu tradycyjnych spłuczek o dużej pojemności rozwiązaniami o innej 

konstrukcji, umożliwiającymi 2-3 krotne zmniejszenie zużycia wody; 

 zastąpieniu zaworów dławicowych zaworami np. kulowymi, które mają mniejsze opory 

przepływu i nie wymagają wymiany uszczelek; 

 stosowaniu w bateriach umywalkowych, prysznicowych i kuchennych mieszaczy, 

które napowietrzają wodę, zwiększają jej efektywną objętość i tym samym 

zmniejszają jej pobór; 

 zastąpieniu wanien kabinami prysznicowymi, w których pobór wody jest 3-4 razy 

mniejszy; 

 zmianie systemu mycia w umywalkach i zlewozmywakach – nie pod bieżącą wodą; 

 instalowaniu pralek i zmywarek o małym poborze wody”. 

Zrównoważone wykorzystanie energii 
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Do realizacji założonego celu, ze względu na wzrastające ceny energii, będą dążyć zarówno 

przedsiębiorcy, jak i władze oraz mieszkańcy Powiatu Radziejowskiego. Zmniejszenie 

zużycia energii jest bowiem jedynym sposobem ograniczenia wydatków związanych  

z pozyskaniem energii elektrycznej, jak i cieplnej. Jednym z warunków rozwoju 

współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. 

Dotyczy to także procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu 

użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody 

wodociągowej. 

Niżej wymienione fakty, mówiące, że: 

 zasoby paliw są ograniczone, 

 dostępność do paliw jest coraz trudniejsza, 

 ceny paliw będą miały tendencję wzrostową, 

 należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania, 

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego 

wykorzystania. 

Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii nie musi wcale odbywać się 

kosztem obniżenia poziomu życia, ani wiązać się z pogorszeniem warunków pracy, 

rezygnacją z ogrzewania mieszkań, oświetlania ich i korzystania z coraz nowocześniejszych 

urządzeń gospodarstwa domowego oraz zaprzestaniem korzystania ze środków transportu. 

Energię można bowiem zaoszczędzić następującymi metodami: 

 modyfikując istniejące systemy energetyczne zarówno w samym procesie  

jej wytwarzania, jak i transportu; 

 wprowadzając nowe energooszczędne technologie w przemyśle, budownictwie, 

rolnictwie i gospodarstwach domowych; 

 promując oszczędzanie energii za pomocą akcji propagandowych oraz 

wprowadzaniem zachęcających do oszczędzania bodźców ekonomicznych. 

Działania mające na celu racjonalizację zużycia energii będą w głównej mierze prowadzone 

przez podmioty gospodarcze, m.in. poprzez stosowanie energooszczędnych technologii 

produkcji, władze samorządowe pragnące minimalizować rachunki związane z dostawami 

paliw i energii elektrycznej na potrzeby infrastruktury publicznej. Zadaniem władz 

samorządowych będzie ponadto organizacja działań edukacyjnych i informacyjnych  

z zakresu upowszechniania metod racjonalizacji zużycia energii.  

Zrównoważone wykorzystanie energii dotyczy nie tylko przemysłu, energetyki  

i budownictwa, ponieważ także indywidualne gospodarstwa domowe mają ogromne 
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możliwości ochrony środowiska poprzez energooszczędne budownictwo oraz 

energooszczędne systemy ogrzewania. 

Zrównoważone wykorzystanie materiałów 

Priorytetowym celem w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów jest 

„zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego 

wykorzystywaniem zasobów w sytuacji wzrostu gospodarczego-koncepcja zwana 

rozdzieleniem (decoupling). W praktyce oznacza to zredukowanie oddziaływania na 

środowisko będącego skutkiem wykorzystywania zasobów, przy jednoczesnej poprawie 

ogólnej wydajności zasobów w obszarze gospodarki”.  

(Źródło: „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych”) 

Realizacja założonego celu jest uwarunkowana podjęciem proekologicznych działań przez 

zakłady produkcyjne funkcjonujące na terenie Powiatu Radziejowskiego. Motywację do 

podjęcia działań w tym zakresie stanowią coraz wyższe koszty zakupu materiałów oraz 

utylizacji odpadów poprodukcyjnych, w związku z czym działania ograniczające 

materiałochłonność oraz odpadowość produkcji przełożą się na konkretne oszczędności 

przedsiębiorstw. 

Zadaniem władz samorządowych oraz organów publicznych będzie natomiast informowanie, 

wspieranie i monitorowanie działań podejmowanych przez zakłady produkcyjne w zakresie 

ograniczania materiałochłonności i odpadowości produkcji oraz kontrola zgodności tych 

działań z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Zagrożenia horyzontalne 

Zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska, w ramach każdego obszaru interwencji należy uwzględnić zagadnienia 

horyzontalne: adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania 

edukacyjne oraz monitoring środowiska. W niniejszym rozdziale przedstawiono zagadnienia 

w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz działań edukacyjnych, natomiast pozostałe 

zagadnienia horyzontalne tj. nadzwyczajne zagrożenia środowiska i monitoring środowiska 

zostały przedstawione w pozostałych rozdziałach dokumentu (odpowiednio 5.9 oraz 10.3). 

7.1. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia 
środowiskowe 

Występujące w ostatnich kilku dekadach skutki zmieniającego się klimatu, zwłaszcza 

wzrostu temperatury, częstotliwości i nasilania zjawisk ekstremalnych, systematycznie się 

pogłębiają. Stanowią tym samym zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu 
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krajów na świecie, w tym także dla Polski. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz 

dostosowania się (adaptacji) do prognozowanych skutków zmian klimatu, które powinny być 

realizowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych 

(mitygacja).  

Dokument pn. „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020) stanowi odpowiedź na walkę 

ze zmianami klimatu, a jego głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 

efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się 

klimatu. Ponadto, uruchomiona została strona internetowa klimada.mos.gov.pl, na której 

znajdują się informacje dotyczące zmian klimatu oraz adaptacji do nich.  

Według SPA2020, do najważniejszych negatywnych skutków zmian klimatu w skali 

regionalnej zaliczyć należy niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych, zwiększenie 

częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof (silne wiatry, 

incydentalne trąby powietrzne, wyładowania atmosferyczne, ulewne deszcze, wzrost 

okresów upalnych).  

Zagrożeniami środowiska mogącymi więc wystąpić na terenie Powiatu Radziejowskiego są 

zjawiska spowodowane ekstremalnymi temperaturami i opadami takie jak podtopienia, 

pożary, susze i silne wiatry. W ostatnich latach nie odnotowano tego rodzaju zjawisk na 

terenie Powiatu Radziejowskiego, jednak ich pojawienia się w przyszłości nie można 

wykluczyć. Obszary zurbanizowane ze względu na zagęszczenie zabudowy zagrożone są 

ponadto powstawaniem tzw. wyspy ciepła, która jest efektem nadmiernej emisji energii 

zróżnych źródeł. Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura, co sprzyja stagnacji 

powietrza nad obszarami zabudowanymi i wzrostowi koncentracji zanieczyszczeń powietrza. 

Również obszary wiejskie, na których brak centralnych systemów ciepłowniczych, gdzie 

dominuje ogrzewanie indywidualne z kotłowni przydomowych, powinny podejmować 

działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza poprzez 

rozwijanie odnawialnych źródeł energii oraz właściwe planowanie przestrzenne. Ponadto, 

poważnym zagrożeniem jest susza. Polska leży w strefie klimatu przejściowego 

umiarkowanego, ale pomimo to na jej obszarze występują susze o ujemnych skutkach, 

stanowiące poważny problem ekonomiczny, społeczny i środowiskowy dla jednostek, gdzie 

powierzchnia użytków rolnych przekłada się na charakter gospodarczy obszaru.  

Region kujawsko-pomorski charakteryzuje się bogatą siecią hydrograficzną, a główną rzeką 

jest Wisła. Północna część odznacza się rozległością obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych, z kolei w części południowej dominują tereny użytkowane rolniczo.  

W strukturze gospodarczej przeważają stosunkowo szybko rozwijające się usługi oraz 
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przemysł, szczególnie papierniczy i tekstylny. Główne miasta regionu takie jak Bydgoszcz, 

Toruń czy Inowrocław są ważnymi węzłami krajowej sieci kolejowej, drogowej i lotniczej 

(Bydgoszcz). W województwie obserwuje się ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo 

migracji, dodatkowo struktura wiekowa wskazuje na zjawisko starzenia się ludności. 

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych: 

 ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych, 

 ochrona gleb przed suszą i erozją, szczególnie na obszarach użytkowanych rolniczo 

(Kujawy), 

 przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach 

dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach, 

 kształtowanie sieci osadniczej i eksponowanie roli miast (Bydgoszcz, Toruń, 

Inowrocław, Włocławek) z uwzględnieniem w ich planach rozwoju zwiększenia 

obszarów zieleni i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, rozwój systemu 

odbioru i gromadzenia wód opadowych i roztopowych, poprawę stanu sanitarnego 

powietrza, 

 zabezpieczenie urządzeń energetyki wiatrowej przed oczekiwanym wzrostem 

zagrożeń wynikających z większej częstotliwości występowania oblodzenia łopat 

wirników oraz  przedłużających się okresów bezwietrznych, 

 rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo  

w celu zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt. 

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/ 

7.2. Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska są pojęciem, które zostało zdefiniowane zostało w art. 

104 ust. 2 ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska jako 

zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, nie będącym klęską żywiołową, które 

może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające 

powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.  

W chwili obecnej pojęcie to nie jest definiowane, chociaż powszechnie w środowisku twierdzi 

się, że zastąpiło je pojęcie poważnej awarii, zdefiniowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wobec powyższego, rozumiane jest jako zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi 

lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
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Jako nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, a także poważną awarię należy traktować 

zdarzenia, takie jak: pęknięcie i rozszczelnienie instalacji rurociągów transportowych, 

wybuch, awarię zbiornika, katastrofę autocysterny lub cysterny kolejowej przewożącej 

substancję niebezpieczną, awarię obiektów hydrotechnicznych, itp. 

Kolejnym aktem prawnym definiującym pojęcie nadzwyczajnych zagrożeń jest ustawa z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i jest definiowane jako zdarzenie 

wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani 

klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu 

zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych 

środków. W świetle tej ustawy ochrona przeciwpożarowa polega m.in. na realizacji 

przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zdarzeniem miejscowym 

nazywane są skażenia obszaru substancjami radioaktywnymi, skażenia niebezpiecznymi 

substancjami chemicznymi, skażenia chemiczne i biologiczne w wyniku katastrof obiektów 

hydrotechnicznych. 

 
Obszar Powiatu Radziejowskiego nie należy do rejonów o wysokim ryzyku wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Na terenie powiatu brak jest zakładów 

przemysłowych zaliczanych do kategorii obiektów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

poważnej awarii przemysłowej. Ewentualne nadzwyczajne poważne zdarzenia mogą 

wystąpić podczas transportu drogowego substancji niebezpiecznych przez teren Powiatu, 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi, magazynowaniem substancji 

niebezpiecznych oraz zagrożeniem pożarowym. W związku z powyższym, na terenie 

Powiatu nadzwyczajne zagrożenia środowiska dotyczą zanieczyszczenia powietrza, gruntu 

i wody. 

7.3. Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, „problematykę ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju uwzględnia się w podstawach programowych 

kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół”. Obowiązkiem tym ustawodawca objął 

również organizatorów kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych (art. 77 

ust. 2). Konstytucyjnych podstaw dla realizacji edukacji ekologicznej należy upatrywać  

w zasadzie zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia  

2 kwietnia 1997 r.) oraz w generalnym obowiązku każdego obywatela do dbałości o stan 

środowiska oraz odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie 

określonym w art. 86 Konstytucji RP. 
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Obecnie edukacja ekologiczna na terenie Powiatu Radziejowskiego prowadzona jest przede 

wszystkim w formalnym systemie kształcenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej wprowadza 

edukację ekologiczną w postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-

dydaktycznym począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII). 

Ocenia się, że poziom świadomości mieszkańców Powiatu Radziejowskiego jest średni. 

Powiat Radziejowski powinien podejmować więcej działań w celu poprawy świadomości 

ekologicznej mieszkańców, nie tylko tych najmłodszych. Proponowane zadania w zakresie 

edukacji ekologicznej to: 

 Kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych  

i zawodowych. 

 Polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska. 

 Zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji. 

 Wdrażanie programów służących ochronie środowiska. 

W szkołach podstawowych i gimnazjalnych leżących na terenie Powiatu Radziejowskiego 

podejmowane były różnego rodzaju działania mające na celu podniesienie poziomu 

nauczania m.in. zagadnień środowiskowych (zajęcia pozalekcyjne, programy realizowane ze 

środków UE itp.). 

Źródło: Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

7.4. Monitoring środowiska 

Państwowy monitoring środowiska został powołany ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku 

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późn. zm.) w celu zapewnienia 

wiarygodnych informacji o stanie środowiska.   

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska oraz zbierania, analizowania, udostępniania wyników badań i oceny elementów 

środowiska. Jego celem jest systematyczne informowanie organów administracji 

i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów; 
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 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych 

zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy 

emisjami i stanem elementów przyrodniczych 

Państwowy Monitoring Środowiska realizowany jest na podstawie: 

 wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, 

 wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 

Aktualny Program Monitoringu Środowiska obejmuje lata 2016 – 2020 i został opracowany 

przez Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku  Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska oraz zatwierdzony w dniu 1 października 2015 roku. Obejmuje on monitoring 

następujących podsystemów: jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, przyrody, 

hałasu, pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego.  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego wykorzystuje i będzie 

wykorzystywał informacje wytworzone w ramach PMŚ w celu monitorowania skuteczności 

działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. Powiat Radziejowski współpracuje z Inspekcją Ochrony Środowiska dotyczącą 

lokalnych miejsc występowania zanieczyszczeń wód czy gruntu. Informacje dotyczące stacji 

pomiarowych na terenie Powiatu Radziejowskiego znajdują się Programie Państwowego 

Monitoringu Środowiska dla województwa kujawsko – pomorskiego 2016 – 2020. 

Przekazywane dane i przeprowadzone na terenie Powiatu badania, ich analiza, wyniki ocen, 

prognoza są dostępne na stronach internetowych WIOŚ w Bydgoszczy i siedzibie 

Inspektoratu. 

8. Główne ustalenia powiatowego programu ochrony 
środowiska 

8.1. Nadrzędny cel programu ochrony środowiska 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POWIATU 
RADZIEJOWSKIEGO, GWARANTUJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW I ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH POWIATU 
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8.2. Kierunki interwencji, cele oraz zadania wynikające z oceny stanu 
środowiska 

Na podstawie diagnozy stanu istniejącego oraz zagrożeń środowiska przyrodniczego 

Powiatu, zachowując spójność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu 

krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym, dla każdego z obszarów interwencji wyznaczono 

cele operacyjne i zadania ekologiczne do realizacji. 

Tabela 47. Kierunki interwencji dla poszczególnych obszarów interwencji 

L.P. OBSZAR INTERWENCJI KIERUNKI INTERWENCJI 

1. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI 
POWIETRZA 

 Poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu;  
 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 

niskiej emisji, zwłaszcza benzo(a)pirenu;  
 Poprawa efektywności energetycznej budynków; 
 Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej;  
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;  

2. ZAGROŻENIA HAŁASEM  Ograniczenie natężenia hałasu wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych 

3.  POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  Ograniczanie zagrożenia polami elektromagnetycznymi 

4. GOSPODAROWANIE WODAMI 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych  
i podziemnych;  

 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami 
wodnymi; 

5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych  
i podziemnych;  

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej; 

 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami 
wodnymi;  

 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i 
gospodarki;                                                                                     

 Realizacja programu działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych na wyznaczonych 
obszarach szczególnie narażonych (OSN).   

 Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na wyłączeniu z 
eksploatacji przewodów wykonanych z rur azbestowych 

6. ZASOBY GEOLOGICZNE 

 Ograniczanie presji na wykorzystanie zasobów 
geologicznych złóż kopalin; 

 Zabezpieczenie przestrzenne obszarów pod kątem ochrony 
zasobów geologicznych złóż kopalin; 

7. GLEBY  Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją rolniczą 

8. 
GOSPODARKA ODPADAMI  

I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW 

 Ograniczenie ilości  odpadów trafiających bezpośrednio na 
składowisko oraz zmniejszenie uciążliwości odpadów;  

 Zapewnienie mieszkańcom możliwości segregowania 
odpadów komunalnych; 

 Likwidacja azbestu;   
 Zapobieganie powstawaniu odpadów 
 Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów 
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L.P. OBSZAR INTERWENCJI KIERUNKI INTERWENCJI 
postępowania z odpadami 

 Działania mające na celu osiągnięcie w kolejnych latach 
przez gminy wymaganych prawem poziomu – recyklingu, 
przygotowania i ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych, 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. 

9. ZASOBY PRZYRODNICZE 

 Wzmocnienie systemu obszarów chronionych;  
 Promocja walorów przyrodniczych i zrównoważony rozwój 

turystyki;  
 Rozwój obszarów zieleni oraz utrzymanie terenów już 

istniejących; 
 Ochrona lasów i jezior; 

10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 
 Minimalizacja możliwości wystąpienia poważnych awarii; 
 Zwiększenie wsparcia dla jednostek straży pożarnych. 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach poszczególnych obszarów interwencji wyznaczono cele operacyjne i działania 

ekologiczne, które zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej. Harmonogram 
zaplanowanych w przedmiotowym dokumencie zadań został przedstawiony głównie 
dla zadań własnych samorządu gminnego. Do zadań monitorowanych samorządu 
gminnego należy przede wszystkim nadzór nad wdrażaniem postanowień 
przedmiotowego dokumentu. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU RADZIEJOWSKIEGO 

Zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2 września 2015 r.),  

w przedmiotowym dokumencie należy zamieścić harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji zadań własnych samorządu opracowującego POŚ. 

W przypadku gdy planowane czynności wiążą się z naruszeniem zakazów określonych w art. 

52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze 

zm.), przed ich wykonaniem należy uzyskać stosowne zezwolenie wydawane przez 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy. 
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Tabela 48. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 1 – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Powiat Radziejowski 

Termomodernizacja 
budynków Zespołu Szkół 
Mechanicznych w 
Radziejowie 

Powiat 
Radziejowski, 
Zespół Szkół 

Mechanicznych im. 
Józefa 

Piłsudskiego w 
Radziejowie 

2018-2020 1 645 807,87 

Liczba obiektów 
poddanych 

termomodernizacji – 
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Prowadzenie systemu 
monitoringu powietrza oraz 
kontrola dotrzymania 
standardów emisyjnych  

WIOŚ 2018-2024 bd bd- Środki własne 
WIOŚ 

Niedokładność 
pomiarów 

Gmina Dobre 

Termomodernizacja budynku 
Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w miejscowości 
Krzywosądz 

Gmina Dobre 2018 166 207,59 

Liczba obiektów 
poddanych 

termomodernizacji – 
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

 
 
 
 
• Poprawa jakości 
powietrza na terenie 
Gminy;  
• Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń 
pochodzących ze 
źródeł niskiej emisji, 
zwłaszcza 
benzo(a)pirenu;  
• Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
budynków; 
• Termomodernizacja 
budynków 
mieszkalnych oraz 
użyteczności 
publicznej;  
• Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii; 

Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Krzywosądzu 

Gmina Dobre 2018 400 000,00 Liczba obiektów 
poddanych 

termomodernizacji – 
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        194 
 

OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nagłe, 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

Modernizacja kotłowni w 
Zespole Szkół w Dobrem Gmina Dobre 2019-2020 830 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 

źródeł ciepła – 
1 szt. 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja systemów 
używania ciepłej wody 
użytkowej poprzez 
zastosowanie OZE w 
budynkach użyteczności 
publicznej 

Gmina Dobre 2019-2020 200 000,00 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej  z 

OZE – 2 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja oświetlenia 
drogowego w msc. Dobre Gmina Dobre 2019-2020 90 000,00 

Liczba wybudowanych 
punktów 

oświetleniowych –  
25 szt. 

RPO WK-P 
PROW, 2014-
2020; budżet 

gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa dróg dla rowerów na 
terenie Gminy Dobre 

Gmina Dobre 2019-2021 1 400 000,00 Długość wybudowanych 
dróg dla rowerów –  

ok. 7 km 

RPO WK-P 
2014-2020;; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nagłe, 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w msc. Dobre Gmina Dobre 2019-2020 210 000,00 

Liczba przebudowanych 
punktów 

oświetleniowych –  
150 szt. 

RPO WK-P  
PROW, budżet 

gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Przebudowa oświetlenia 
drogowego na terenie Gminy 
Dobre na energooszczędne w 
msc. Dobre, Krzywosądz, 
Byczyna, Bronisław 

Gmina Dobre 2019-2023 1 000 000,00 

Liczba przebudowanych 
punktów 

oświetleniowych -  
100 szt. 

RPO WK-P  
PROW, 2014-
2020; budżet 

gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Przebudowa dróg gminnych w 
msc. Byczyna, Bodzanowo, 
Dobre Wieś, Morawy, Dobre - 
ul. Piaskowa 

Gmina Dobre 2019-2023 1 950 000,00 

Długość 
przebudowanych dróg 

gminnych –  
ok. 6,000 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Przebudowa dróg gminnych: 
Koszczały – Dobre Kolonia, 
Dobre wieś – Byczyna, oraz 
Dobre - Dęby 

Gmina Dobre 2019-2021 800 000,00 Długość 
przebudowanych dróg 

gminnych –  
ok. 3,700 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nagłe, 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

Gmina Topólka 

Termomodernizacja budynku 
remizy OSP w Topólce Gmina Topólka 2019 400 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Osięciny 

Termomodernizacja budynku 
Szkół Podstawowych w 
Osięcinach, w Kościelnej Wsi, 
w Pocierzynie 

Gmina Osięciny 2018-2021 2 055 000,00 
Liczba 

zmodernizowanych 
budynków - 3 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Realizacja Programu 
usuwania azbestu z 
nieruchomości na terenie 
Gminy Osięciny 

Gmina Osięciny 2018-2024 450 000,00 
Liczba nieruchomości z 
których usunięto azbest 

– 480 szt. 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe,  

Gmina Radziejów 

Budowa i przebudowa dróg Gmina Radziejów 2018-2024 6 000 000,00 Długość wybudowanych RPO WK-P Brak środków 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

gminnych i przebudowanych dróg - 
25 km 

2014-2020; 
PROW; budżet 

gminy 

finansowych; 
zmiana 

uwarunkowań 
prawnych; 

nagłe, 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Wymiana piecy na 
ekologiczne w budynkach 
użyteczności publicznej 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

do 2024 
roku 120 000,00 

Liczba piecy 
planowanych do 
wymiany – 6 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 2018-2020 40 000,00 

Liczba planowanych 
punktów 

oświetleniowych do 
modernizacji – 40 szt 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Miasto Radziejów 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Zachodniej 1 

Miasto Radziejów 2022 140 000,00 Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Zachodniej 2 Miasto Radziejów 2020 130 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Rynek 5/Wąska 3 Miasto Radziejów 2021 220 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Rynek 14 Miasto Radziejów 2019 180 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Rynek 25 

Miasto Radziejów 2022 100 000,00 Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Rynek 26 Miasto Radziejów 2022 100 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Rynek 27 Miasto Radziejów 2022 100 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Kościuszki 1 w 
Radziejowie 

Miasto Radziejów 2019 600 000,00 
Liczba 

zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja 
budynków Miejskiego Zespołu 
Szkół w Radziejowie 

Miasto Radziejów 2018-2024 b/d Liczba 
zmodernizowanych 
budynków – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Rzemieślniczej 1 Miasto Radziejów 2023 

 
150 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
przy ul. Objezdnej 18 Miasto Radziejów 2024 100 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego Miasto Radziejów 2021-2024 1 000 000,00 

Liczba przebudowanych 
punktów 

oświetleniowych -  
473 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Wymiana węglowych źródeł 
ciepła wraz z instalacją c.o.  
w budynku Urzędu Miasta ul. 
Kościuszki 20/22 

Miasto Radziejów 2022 200 000,00 Liczba wymienionych 
instalacji węglowych–   

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Wymiana węglowych źródeł 
ciepła wraz z instalacją c.o.  
w Bibliotece Publicznej ul. 
Objezdna 33 

Miasto Radziejów 2018 140 000,00 
Liczba wymienionych 
instalacji węglowych–  

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Wymiana węglowych źródeł 
ciepła wraz z instalacją c.o.  
w budynku Radziejowskiego 
Domu Kultury ul. Objezdna 40 

Miasto Radziejów 2018-2024 100 000,00 
Liczba wymienionych 
instalacji węglowych–  

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Wymiana węglowych źródeł 
ciepła wraz z instalacją c.o.  
w budynkach Miejskiego 
Zespołu Szkół ul. Szkolna 

 
Miasto Radziejów 2021 500 000,00 

Liczba wymienionych 
instalacji węglowych –  

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) do 
wspomagania produkcji 
energii elektrycznej w 
budynku Urzędu Miasta 

Miasto Radziejów 2022 150 000,00 Liczba budynków 
wykorzystujących PV – 

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) do 
wspomagania produkcji 
energii elektrycznej w 
budynku Biblioteki Publicznej 

Miasto Radziejów 2024 100 000,0 
Liczba budynków 

wykorzystujących PV – 
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) do 
wspomagania produkcji 
energii elektrycznej w 
budynku EMPEGIEK 

Miasto Radziejów 2024 70 000,00 
Liczba budynków 

wykorzystujących PV – 
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) do 
wspomagania produkcji 
energii elektrycznej w 
budynkach Miejskiego 
Zespołu Szkół 

 
Miasto Radziejów 2023 300 000,00 

Liczba budynków 
wykorzystujących PV – 

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) do 
wspomagania produkcji 
energii elektrycznej w 
budynku Radziejowskiego 
Domu Kultury 

Miasto Radziejów 2024 70 000,00 Liczba budynków 
wykorzystujących PV – 

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie kolektorów 
słonecznych na cele 
przygotowania c.w.u w 
budynku Urzędu Miasta 

Miasto Radziejów 2024 260 000,00 

Liczba budynków 
wykorzystujących 

kolektory słoneczne –  
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie kolektorów 
słonecznych na cele 
przygotowania c.w.u w 
budynku Biblioteki Publicznej 

Miasto Radziejów 2024 50 000,00 

Liczba budynków 
wykorzystujących 

kolektory słoneczne –  
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Montowanie kolektorów 
słonecznych na cele 
przygotowania c.w.u w 
budynku Radziejowskiego 
Domu Kultury 

Miasto Radziejów 2022 50 000,00 

Liczba budynków 
wykorzystujących 

kolektory słoneczne –  
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Termomodernizacja budynku 
Biblioteki Publicznej ul. 
Objezdna 33 

Miasto Radziejów 2018-2024 100 000,00 Liczba 
zmodernizowanych 
budynków - 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Zaprojektowanie i 
wybudowanie sieci gazowej w 
ulicach: Dolna, Brzeska, 
Becińskiego, Miodowa, 
Komunalna, Moniuszki, 
Stachury, Prusa, Tuwima, 
Wyspiańskiego, Norwida, 
Rolnicza, Ks. Wieczorka 

Miasto Radziejów, 
PSG Sp. z o.o. 

Oddział w 
Gdańsku 

2018-2024 b/d Długość wybudowane 
sieci gazowej - km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy, 
środki własne 

jednostki 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa chodnika o długości 
1,6 km przy DK 62 Czołowo 
od km 28+350 do km 29+950 

Miasto Radziejów, 
GDDKiA 2018 b/d Długość wybudowanego 

chodnika – 1,6 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy, 
środki własne 

jednostki 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Wykonanie nakładki 
bitumicznej na długości 0,315 
km, ul. Rynek 

Miasto Radziejów, 
Zarząd Dróg 

Powiatowych w 
Radziejowie 

2018 b/d 
Długość wykonanej 

nakładki bitumicznej – 
0,315 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy, 
środki własne 

jednostki 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Bytoń 
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OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w 
Morzycach 

Gmina Bytoń 2018 445.000 
Liczba 

zmodernizowanych 
budynków – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja farm wiatrowych właściciele do 2021 r. 150 000,00 Liczba powstałych 
wiatraków – 2 szt. 

PROW; budżet 
gminy, środki 

własne 
właścicieli 

Brak środków 
finansowych; 

uwarunkowania 
środowiskowe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia, 

niezadowolenie 
społeczne 

mieszkańców 

Budowa farmy fotowoltaicznej 
w Nowym Dworze właściciele do 2021 r. 500 000,00 Liczba powstałych farm 

fotowoltaicznych – 1 szt. 

PROW; budżet 
gminy, środki 

własne 
właścicieli 

Brak środków 
finansowych; 

uwarunkowania 
środowiskowe; 

przepisy 
ograniczające 

lokalizację 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia, 

niezadowolenie 
społeczne 

mieszkańców 
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Tabela 49. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 2 – Zagrożenia hałasem 

OBSZAR INTERWENCJI 2 ZAGROŻENIA HAŁASEM 

CEL OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO I POPRAWA JAKOŚCI 
DRÓG NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Powiat Radziejowski 

Prowadzenie monitoringu 
poziomu hałasu w środowisku 

WIOŚ w 
Bydgoszczy 2018-2024 - 

Przekroczenie komfortu 
akustycznego za dnia – 

7,7 – 9,7 dB 

Środki własne 
WIOŚ 

Niedokładność 
pomiarów 

Gmina Dobre 

Modernizacja drogi Dęby – 
Morawy nr 180114C Gmina Dobre 2020 200 000,00 

Długość 
przebudowanych dróg 
gminnych – 0,94 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja drogi Kłonowo – 
Kłonówek 180132C Gmina Dobre 2021 200 000,00 

Długość 
przebudowanych dróg 
gminnych – 0,926 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

• Ograniczenie 
natężenia hałasu 
wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych 

Modernizacja drogi Dobre – 
Koszczały nr 180127C 

Gmina Dobre 2019-2022 1 000 000,00 Długość 
przebudowanych dróg 
gminnych – 0,535 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 2 ZAGROŻENIA HAŁASEM 

CEL OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO I POPRAWA JAKOŚCI 
DRÓG NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja drogi 
Szczebletowo – Bodzanowo  
nr 180122C 

Gmina Dobre 2018-2019 850 000,00 
Długość 

przebudowanych dróg 
gminnych – 0,9 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja drogi w msc. 
Przysiek nr 180140C Gmina Dobre 2020 135 000,00 

Długość 
przebudowanych dróg 

gminnych – 1,3 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW;; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja drogi Dobre – 
Dęby nr 180136C Gmina Dobre 2021 230 000,00 

Długość 
przebudowanych dróg 
gminnych – 0,898 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja drogi Kobielice 
– Smarglin nr 180108C 

Gmina Dobre 2021 230 000,00 Długość 
przebudowanych dróg 

gminnych – 2,2 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
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OBSZAR INTERWENCJI 2 ZAGROŻENIA HAŁASEM 

CEL OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO I POPRAWA JAKOŚCI 
DRÓG NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nagłe, 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

Modernizacja dróg w 
miejscowości Dobre Gmina Dobre 2021 210 000,00 

Długość 
przebudowanych dróg 

gminnych – 2 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Topólka 

Modernizacja  dróg gminnych Gmina Topólka 2018 1 445 000,00 
Długość 

przebudowanych dróg 
gminnych – 6,50 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa ścieżki rowerowej 
Topólka - Świerczyn Gmina Topólka 2018-2020 309 767,81 

Długość planowanej do 
wybudowania 

infrastruktury – 1,05 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Osięciny 
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OBSZAR INTERWENCJI 2 ZAGROŻENIA HAŁASEM 

CEL OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO I POPRAWA JAKOŚCI 
DRÓG NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Przebudowa dróg gminnych 
na terenie Gminy Osięciny Gmina Osięciny 2018-2024 6 841 056,00 

Długość 
przebudowanych dróg 

gminnych – 20 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa chodników w 
miejscowości Osięciny Gmina Osięciny 2018-2022 100 000,00 Długość wybudowanych 

chodników – 2 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Radziejów 

Budowa i przebudowa dróg 
gminnych Gmina Radziejów 2018-2024 6 000 000,00 

Długość wybudowanych 
i przebudowanych dróg 

gminnych – 25 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 266 w msc. 
Biskupice i Bieganowo 

Gmina Radziejów 2018-2020 3 000 000,00 Długość wybudowanej 
ścieżki rowerowej –   

4 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 2 ZAGROŻENIA HAŁASEM 

CEL OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO I POPRAWA JAKOŚCI 
DRÓG NA TERENIE GMIN 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Budowa i przebudowa dróg 
gminnych 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 2018-2020 6 000 000,00 

Długość wybudowanych 
i przebudowanych dróg 

gminnych – 20 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Miasto Radziejów 

Budowa ścieżek rowerowych 
na terenie Miasta Miasto Radziejów 2018-2020 1 000 000,00 Długość wybudowanej 

infrastruktury - 1 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Bytoń 

Bieżąca konserwacja i 
naprawa elektrowni 
wiatrowych z Nowym Dworze 
i Bytoniu 

właściciele 2018-2024 30 000,00 
Liczba 

przeprowadzonych 
napraw – 4 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, opór 
społeczny 
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Tabela 50. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 3 – Pola elektromagnetyczne 

OBSZAR INTERWENCJI 3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

CEL ZACHOWANIE POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PONIŻEJ 
DOPUSZCZALNYCH NORM 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Powiat Radziejowski 

Prowadzenie monitoring 
natężenia pól 

elektromagnetycznych 

WIOŚ w 
Bydgoszczy 2018-2024 - 

Liczba punktów, w 
których nastąpiło 

przekroczenie 
dopuszczalnych 
poziomów pół 

elektromagnetycznych 

- Niedokładność 
pomiarów 

Gmina Dobre 

- - - - - - - 

Gmina Topólka 
- - - - - - - 

Gmina Osięciny 
- - - - - - - 

Gmina Radziejów 
- - - - - - - 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

• Ograniczanie 
zagrożenia polami 
elektromagnetyczny
mi 

Wprowadzenie zapisów 
dotyczących ochrony przed 
polami elektromagnetycznymi 
w studium 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

do 2024 r. b/d - budżet gminy zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
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OBSZAR INTERWENCJI 3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

CEL ZACHOWANIE POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PONIŻEJ 
DOPUSZCZALNYCH NORM 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

zdarzenia,  
nieefektywny 

system 
zarządzania 

Miasto Radziejów 
- - - - - - - 

Gmina Bytoń 
- - - - - - - 

Tabela 51. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 4 – Gospodarowanie wodami 

OBSZAR INTERWENCJI 4 GOSPODAROWANIE WODAMI 
CEL DOBRY STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Powiat Radziejowski 
Prowadzenie monitoringu 
jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych 

WIOŚ w 
Bydgoszczy 2018-2024 - Liczba jednolitych części 

wód ocenionych jako zły - Niedokładność 
pomiarów 

Gmina Dobre 

• Poprawa jakości 
wód 
powierzchniowych  
i podziemnych;  
• Ochrona i 
zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi; 

Przywrócenie funkcji 
retencyjnej zbiornikom wodnym 

Gmina Dobre 2019 450 000,00 Liczba wybudowanych 
zbiorników retencyjnych 

RPO WK-P 
2014-2020; 

Brak środków 
finansowych; 
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OBSZAR INTERWENCJI 4 GOSPODAROWANIE WODAMI 
CEL DOBRY STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

w miejscowości Dobre poprzez 
ich remont 

– 3 szt. PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

uwarunkowania 
środowiskowo-
prawne; nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Topólka 

Remonty i modernizacja 
istniejących urządzeń 

służących do poboru wody i 
sieci wodociągowej 

Gmina Topólka 2018-2024 b/d 
Liczba 

przeprowadzonych 
remontów – 4 szt./rok 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Osięciny 

Wymiana starych sieci 
wodociągowych w 
miejscowości Osięciny 

Gmina Osięciny 2018-2021 23 500,00 
Długość wymienionej 
sieci wodociągowej -  

0,6 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Wyznaczenie obszaru 
zasobowego wód dla ujęć wody 
pitnej w miejscowości Kościelna 
Wieś i Latkowo 

Gmina Osięciny 2018-2020 12 000,00 Liczba wyznaczonych 
obszarów – 2 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 
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OBSZAR INTERWENCJI 4 GOSPODAROWANIE WODAMI 
CEL DOBRY STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Gmina Radziejów 

Modernizacja ujęć wody pitnej 
w Szostce i Płowcach Gmina Radziejów 2018-2020 500 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych ujęć 

wody pitnej – 2 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Tworzenie oczek wodnych 
służących retencji wodnej 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski do 2020 r. 120 000,00 Liczba planowanych 

oczek wodnych – 6 szt 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Miasto Radziejów 

- - - - - - - 

Gmina Bytoń 

Ochrona wód Jeziora 
Głuszyńskiego 

Urząd Gminy 
Bytoń, właściciele 

działek 
2018-2024 - - 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Tabela 52. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 5 – Gospodarka wodno-ściekowa 

OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
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CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Powiat Radziejowski 

Kontrola pozwoleń wodno-
prawnych 

Urząd 
Marszałkowski 
Woj. Kuj- Pom, 

WIOŚ Bydgoszcz, 
Powiat 

Radziejowski 

2018-2024 - - - 
Nieterminowość
, ograniczone 
zasoby ludzkie  

Gmina Dobre 

Budowa kanalizacji w msc. 
Przysiek Gmina Dobre 2020-2021 600 000,00 

Długość wybudowanej 
sieci kanalizacji 

sanitarnej – 2 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak 
uzasadnienie 

ekonomicznego, 
Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa kanalizacji w msc. 
Dęby Gmina Dobre 2020-2021 830 000,00 

Długość wybudowanej 
sieci kanalizacji 

sanitarnej – 1,4 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak 
uzasadnienie 

ekonomicznego, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

• Poprawa jakości 
wód 
powierzchniowych  
i podziemnych;  
• Rozbudowa 
infrastruktury 
wodno-
kanalizacyjnej;  
• Ochrona i 
zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi;                                                                  
• Zapewnienie 
dostępu do czystej 
wody dla 
społeczeństwa i 
gospodarki;  
• Realizacja 
programu działań 
mających na celu 
ograniczenie 
odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych na 
wyznaczonych 
obszarach 
szczególnie 
narażonych (OSN). 

Rozbudowa i remonty sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej 

Gmina Dobre 2019-2024 4 300 000,00 Długość 
zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej – 2 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
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OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Gminy Dobre Długość 
zmodernizowanej sieci 
wodociągowej – 4 km 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

uwarunkowań 
prawnych; 

nagłe, 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w msc. Krzywosądz Gmina Dobre 2019-2021 2 500 000,00 Liczba przebudowanych 

ujęć wody – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w msc. Byczyna Gmina Dobre 2021-2022 700 000,00 Liczba przebudowanych 

ujęć wody – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Przebudowa gospodarki 
wodno-ściekowej w msc. 
Byczyna 

Gmina Dobre 2020-2023 1 000 000,00 
Liczba wybudowanych 
oczyszczalni ścieków – 

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa oczyszczalni 
przydomowych na terenie 
Gminy Dobre 

Gmina Dobre 2019-2024 1 000 000,00 Liczba osób 
korzystających z 

ulepszonego 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 

Brak  
zainteresowania 
mieszkańców, 
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OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

oczyszczania ścieków – 
200 osób 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; brak 
możliwości 

dofinansowania 

Dotacja celowa do budowy 
oczyszczalni przydomowych – 
os. fizyczne 

Gmina Dobre 2018-2024 140 000,00 

Liczba wybudowanych 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków – 
64 szt. 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak  
zainteresowania 
mieszkańców, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; brak 
możliwości 

dofinansowania 
zdarzenia 

Gmina Topólka 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Topólka 

Gmina Topólka 2018 1 100 000,00 

Liczba wybudowanych 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków – 
50 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak  
zainteresowania 
mieszkańców, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; brak 
możliwości 

dofinansowania 

Gmina Osięciny 

Budowa nowych sieci Gmina Osięciny 2018-2021 1 500 000,00 Długość wybudowanej RPO WK-P Brak 
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OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

kanalizacyjnych w ul. 
Jarmarcznej, Malinowej i 
Olchowej w miejscowości 
Osięciny 

sieci kanalizacyjnej -  
0,7 km 

2014-2020; 
PROW; 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

uzasadnienie 
ekonomicznego, 

brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Osięciny 

Gmina Osięciny 2018 1 301 500,00 

Liczba wybudowanych 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków – 
300 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak  
zainteresowania 
mieszkańców, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; brak 
możliwości 

dofinansowania 

Gmina Radziejów 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków Gmina Radziejów 2018-2020 1 200 000,00 

Liczba wybudowanych 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków -
100 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak  
zainteresowania 
mieszkańców, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; brak 
możliwości 

dofinansowania 
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OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Kujawskim 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski do 2019 r. 9 200 000,00 

Liczba przebudowanych 
oczyszczalni ścieków – 

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie miasta i gminy 
Piotrków Kujawski 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 2019-2020r. 3 500 000,00 

Długość wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej –  

3 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak 
ekonomicznego 
uzasadnienia, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 2018-2020r. 600 000,00 

Liczba wybudowanych 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków- 
100 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak  
zainteresowania 
mieszkańców, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; brak 
możliwości 

dofinansowania 

Budowa nowych ujęć wody i Miasto i Gmina 2018-2020r 4 000 000,00 Liczba planowanych 
ujęć wody do 

RPO WK-P 
2014-2020; 

Brak środków 
finansowych; 
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OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

modernizacja istniejących Piotrków Kujawski modernizacji – 1 szt. PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Miasto Radziejów 

Budowa stacji uzdatniania wody 
w Radziejowie Miasto Radziejów 2018 - 2019 

Liczba wybudowanych 
stacji uzdatniania wody 

– 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Radziejowie Miasto Radziejów 2018 - 2019 

Długość wybudowanej 
sieci kanalizacji 

sanitarnej - 3,7 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak 
ekonomicznego 
uzasadnienia, 
brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa sieci wodociągowej  
w Radziejowie  

Miasto Radziejów 2018 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 342 000,00 

Długość wybudowanej 
sieci wodociągowej -  

1,2 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 
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OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Radziejowie Miasto Radziejów 2018 - 2019 

Długość przebudowanej 
sieci kanalizacji 

sanitarnej - 0,7 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa sieci wodociągowej  
w ul. Szybka, Kościuszki, 
Szpitalna 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 
Komunalnej 
„Empegiek” 

Sp.zo.o. 

2018-2024 5 600 000,00 
Długość wybudowanej 
sieci wodociągowej  - 

2,0 km  

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa sieci wodociągowej w 
ul. Kościuszki w Radziejowie 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. „EMPEGIEK 

2018-2024 b/d 
Długość wybudowanej 
sieci wodociągowej  -   

1 km 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa systemu oczyszczania 
ścieków deszczowych i 
roztopowych na terenie Miasta 
Radziejów 

Miasto Radziejów 2019 - 2023 160 000,00 Ilość wybudowanych 
separatorów – 6 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        222 
 

OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Gmina Bytoń 

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków Morzyce Gmina Bytoń 2020 r. 300 000,00 

Liczba 
zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków – 
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa bezodpływowych 
zbiorników na ścieki koło 
Jeziora Głuszyńskiego 

Gmina Bytoń 2018 b/d 

Liczba wybudowanych 
bezodpływowych 

zbiorników na ścieki -  
30 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia, opór 

społeczny 

Budowa stacji głębinowych rolnicy z terenu 
Gminy do 2020 r. koszty jednostkowe 

ok. 20 000,00 

Liczba wybudowanych 
stacji głębinowych -  

12 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Gmina Bytoń, 
właściciele posesji 2020 r. koszt jednostkowy 

ok. 5 000,00 
Liczba wybudowanych 

przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 

Brak  
zainteresowania 
mieszkańców, 
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OBSZAR INTERWENCJI 5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
CEL ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

8 szt. WFOŚiGW; 
budżet gminy 

brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; brak 
możliwości 

dofinansowania 

Tabela 53. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 6 – Zasoby geologiczne 

OBSZAR INTERWENCJI 6 ZASOBY GEOLOGICZNE 
CEL RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Powiat Radziejowski 

Kontrola i ograniczenie 
nielegalnej eksploatacji kopalin 

Okręgowy Urząd 
Górniczy 2018-2024 - 

Punkty wydobycia 
kopalin nie posiadające 

koncesji – 0 szt. 

Środki własne 
OUG 

Niedokładność, 
ograniczony 

zasób kapitału 
ludzkiego 

Gmina Dobre 

- - - - - - - 

Gmina Topólka 

- - - - - - - 

•Ograniczanie presji 
na wykorzystanie 
zasobów 
geologicznych złóż 
kopalin; 
•Zabezpieczenie 
przestrzenne 
obszarów pod 
kątem ochrony 
zasobów 
geologicznych złóż 
kopalin; 

Gmina Osięciny 
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- - - - - - - 

Gmina Radziejów 

- - - - - - - 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
- - - - - - - 

Miasto Radziejów 

- - - - - - - 

Gminy Bytoń 

Reeksploatacja piasku w 
Wandynowie właściciele 2022 20 000,00 Ilość reeksploatowanego 

piasku – 350 t 

Środki własne 
właścicieli, 

dotacje 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidziane 
zdarzenia 

 

Tabela 54. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 7 – Gleby 

OBSZAR INTERWENCJI 7 GLEBY 
CEL OCHRONA GLEB PRZED DEGRADACJĄ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Gmina Dobre 
• Ochrona 
powierzchni ziemi  
i gleb przed 
degradacją rolniczą 

Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych 

Gmina Dobre 2019-2020 800 000,00 Liczba obiektów 
poddanych renowacji –  

3 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 
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OBSZAR INTERWENCJI 7 GLEBY 
CEL OCHRONA GLEB PRZED DEGRADACJĄ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

prawnych; nagłe, 
nieprzewidziane 
zdarzenia, brak 
szczegółowych 

badań gruntowych 
i geologicznych 

Gmina Topólka 

Badanie zasobności gleb na 
terenie Gminy Topólka Gmina Topólka 2018 1 968,00 

Liczba wykonanych 
próbek glebowych –  

150 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
PROW; 
WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; nagłe, 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
Gmina Osięciny 

Analiza składników mineralnych 
gleby – badania dla rolników Gmina Osięciny 2018-2024 70 000,00 

Liczba wykonanych 
próbek glebowych –  

230 szt. 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; nagłe, 
nieprzewidziane 
zdarzenia, brak 
zainteresowania 

mieszkańców 
Gmina Radziejów 

- - - - - - - 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
- - - - - - - 

Miasto Radziejów 
- - - - - - - 

Gmina Bytoń 
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OBSZAR INTERWENCJI 7 GLEBY 
CEL OCHRONA GLEB PRZED DEGRADACJĄ 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

- - - - - - - 

Tabela 55. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 8 – Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

OBSZAR INTERWENCJI 8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 
CEL BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI KPGO 2022 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Gmina Dobre 

Rekultywacja składowiska 
odpadów w Byczynie Gmina Dobre 2018 200 000,00 Liczba obiektów 

zrekultywowanych – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

nagłe, 
nieprzewidzia
ne zdarzenia 

Dotacja celowa do utylizacji 
azbestu – os fizyczne Gmina Dobre 2018-2024 87 500,00 

Liczba budynków z 
których został usunięty 

azbest – 64 szt. 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe,  

Gmina Topólka 

Likwidacja nielegalnych 
wysypisk odpadów. Gmina Topólka 2018-2024 b/d 

Liczba zlikwidowanych 
wysypisk śmieci – 

1szt./rok 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana  

• Ograniczenie ilości  
odpadów 
trafiających 
bezpośrednio na 
składowisko oraz 
zmniejszenie 
uciążliwości 
odpadów;  
• Zapewnienie 
mieszkańcom 
możliwości 
segregowania 
odpadów 
komunalnych; 
• Likwidacja 
azbestu; 

Oczyszczanie powierzchni Gmina Topólka 2018-2024 b/d Długość oczyszczonych budżet gminy Brak środków 
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OBSZAR INTERWENCJI 8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 
CEL BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI KPGO 2022 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

terenu, oraz utrzymanie dróg 
(letnie i zimowe), w tym 
oczyszczanie, prace 
porządkowe na terenie gminy. 

dróg – 105 km/rok finansowych; 
zmiana 

uwarunkowań 
prawnych; 

nagłe, 
nieprzewidzia
ne zdarzenia 

Gmina Osięciny 

Prowadzenie PSZOK-a oraz 
prowadzenie systemu 
gospodarowania odpadami 

Gmina Osięciny 2018-2024 4 402 000 Ilość zagospodarowanych 
odpadów – 10 400 Mg 

budżet gminy, 
dotacje 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidzia
ne zdarzenia 

Gmina Radziejów 

Odbiór odpadów z posesji 
zamieszkałych na terenie gminy 
Radziejów 

Gmina Radziejów 2018-2024 2 800 000,00 
Liczba posesji z których 

odebrano odpady –  
1 200 gosp. dom. 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidzia
ne zdarzenia 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Modernizacja PSZOK w 
Piotrkowie Kujawskim 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

do 2020 r. 500 000,00 Liczba zmodernizowanych 
PSZOK – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

nagłe, 
nieprzewidzia
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OBSZAR INTERWENCJI 8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 
CEL BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI KPGO 2022 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

ne zdarzenia 

Zakup nowych pojemników do 
gromadzenia odpadów 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski do 2020 r. 130 000,00 

Liczba pojemników 
planowanych do zakupu: 

50 szt kontenerów 1000 l.;  
300 szt pojemników 110 l.;  

50 szt. kontenerów do 
selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 
(szkło, plastik itp.) 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych 

Miasto Radziejów 

- - - - - - - 

Gmina Bytoń 

Wymiana dachów z płyt 
azbestowych właściciele posesji do 2024 138 000,00 

Powierzchnia gminy na 
której wymieniono dachy z 

płyt azbestowych - 12% 
powierzchni gminy 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidzia
ne zdarzenia 

Segregacja odpadów 
komunalnych właściciele posesji 2018-2024 b/d 

Masa segregowanych 
odpadów komunalnych – 

144,8 Mg 
- 

Opór 
społeczny, 

brak 
świadomości 
mieszkańców 

Rekultywacja składowiska 
odpadów w Wandynowie 

Gmina Bytoń 2018-2024 b/d Liczba zrekultywowanych 
składowisk – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 
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OBSZAR INTERWENCJI 8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 
CEL BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI KPGO 2022 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

budżet gminy prawnych; 

Modernizacja składowiska 
odpadów komunalnych, 
przebudowa na instalacje do 
przetwarza tworzyw sztucznych 

Gmina Bytoń do 2019 r. b/d Liczba powstałych 
instalacji - 1 szt. 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
opór 

społeczny 

Tabela 56. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 9 – Zasoby przyrodnicze 

OBSZAR INTERWENCJI 9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

CEL 
ZACHOWANIE WALORÓW I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY 
PRZYRODY 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Powiat Radziejowski 

Monitorowanie i kontrolowanie 
podmiotów korzystających ze 

środowiska 
WIOŚ Bydgoszcz 2018-2024 - - Środki własne 

WIOŚ 

Nieterminowo
ść i 

niedokładność 
pomiarów. 

Gmina Dobre 

• Wzmocnienie 
systemu obszarów 
chronionych; 
• Promocja walorów 
przyrodniczych i 
zrównoważony 
rozwój turystyki;  
• Rozwój obszarów 
zieleni oraz 

- - - - - - - 
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OBSZAR INTERWENCJI 9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

CEL 
ZACHOWANIE WALORÓW I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY 
PRZYRODY 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Gmina Topólka 

Zapobieganie bezdomności 
zwierząt i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami  
Ochrona i dokarmianie dzikich 
zwierząt 

Gmina Topólka, 
Nadleśnictwa 

Kutno i Włocławek 
2018-2024 b/d 

Liczba zwierząt którym 
udzielono pomocy –  

7 szt./rok 

budżet gminy, 
środki 

zewnętrzne, 
dotacje 

Brak środków 
finansowych; 

brak 
zainteresowan

ia 
mieszkańców  

Utrzymanie bieżące zieleni 
urządzonej Gmina Topólka 2018-2024 b/d 

Powierzchnia zieleni 
urządzonej na terenie 

Gminy –ok.1 km2 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych;  

Utworzenie plaży publicznej 
nad jeziorem Głuszyńskim wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 

Gmina Topólka 2019 257 000,00 
Powierzchnia 

zagospodarowanego 
terenu - 1,50 ha 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
opór 

społeczny 
mieszkańców  

Gmina Osięciny 

Sadzenie zieleni izolacyjnej Gmina Osięciny 2018-2024 106 000,00 
Liczba drzew i krzewów 
posadzonych jako zieleń 
izolacyjna – 2 100 szt. 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Brak środków 
finansowych;  

utrzymanie terenów 
już istniejących,  
• Ochrona lasów i 
jezior 

Rewitalizacja zbiornika 
wodnego w miejscowości 
Bartłomiejowice 

Gmina Osięciny 2018-2024 82 600,00 
Liczba zrewitalizowanych 

zbiorników wodnych –  
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych;  
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OBSZAR INTERWENCJI 9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

CEL 
ZACHOWANIE WALORÓW I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY 
PRZYRODY 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Budowa gminnego centrum 
rekreacji publicznej w 
miejscowości Bartłomiejowice 

Gmina Osięciny 2018-2024 Liczba powstałych 
obiektów – 1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
nagłe, 

nieprzewidzia
ne zdarzenia, 

opór 
mieszkańców 

Gmina Radziejów 

- - - - - - - 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
Wykonanie nasadzeń na 
terenie Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski do 2020 r. 45 000,00 Liczba nasadzeń drzew  

i krzewów – 50 szt. 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 
Brak środków 
finansowych;  

Wykonanie nasadzeń wzdłuż 
dróg gminnych 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski do 2020 r. 30  000,00 Liczba nasadzeń – 40 szt. WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych; 

nagłe, 
nieprzewidzia
ne zdarzenia 

Miasto Radziejów 

Zagospodarowanie terenu 
wokół zbiornika wodnego tzw. 
Radziejowskich błot na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe 

Gmina Miasto 
Radziejów 

2018 – 
2022 r. 

500 000,00 Powierzchnia 
zagospodarowanego 

terenu – 3 ha 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
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OBSZAR INTERWENCJI 9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

CEL 
ZACHOWANIE WALORÓW I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY 
PRZYRODY 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

budżet gminy nagłe, opór 
mieszkańców 

Gmina Bytoń 

Utworzenie plaży w Głuszynie Gmina Bytoń 2018 r. 400 000,00 Powierzchnia utworzonej 
plaży – 0,4395 ha 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych; 
opór 

mieszkańców 

 

Tabela 57. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez gminy wchodzące w skład Powiatu Radziejowskiego do roku 2024 r. w ramach 
Obszaru Interwencji 10 – Zagrożenia poważnymi awariami 

OBSZAR INTERWENCJI 10 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 
CEL OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI I ZAGROŻENIAMI NATURALNYMI 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Gmina Dobre 

- - - - - - - 

• Minimalizacja 
możliwości 
wystąpienia 
poważnych awarii  
• Zwiększenie Gmina Topólka 
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OBSZAR INTERWENCJI 10 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 
CEL OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI I ZAGROŻENIAMI NATURALNYMI 

Kierunki 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
zadania 

Wskaźnik (wartość 
bazowa, wartość 

docelowa) 
Źródła 

finansowania Ryzyka 

Doposażenie jednostki OSP  
w Orlu Gmina Topólka 2018-2022 120 000,00 

Liczba zakupionych 
samochodów bojowych – 

1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych;  

Gmina Osięciny 

- - - - - - - 

Gmina Radziejów 

- - - - - - - 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
- - - - - - - 

Miasto Radziejów 

Zakup pojazdu ratowniczego 
Miejska 

Ochotnicza Straż 
Pożarna 

2018 700 000,00 
Liczba zakupiony 

pojazdów ratowniczych – 
1 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

budżet gminy 

Brak środków 
finansowych;  

Gmina Bytoń 

wsparcia dla 
jednostek straży 
pożarnych 

Zapobieganie awarii sieci 
wodociągowej Gmina Bytoń 2018 50 000,00 Liczba interwencji –  

25 szt. 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW;; budżet 
gminy 

Brak środków 
finansowych; 
nieprzewidzia
ne zdarzenia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych od gmin z Powiatu Radziejowskiego  
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Tabela 58. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Powiat Radziejowski 

Termomodernizacja 
budynków Zespołu 

Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie 

Powiat 
Radziejowski, 
Zespół Szkół 

Mechanicznych 
im. Józefa 

Piłsudskiego w 
Radziejowie 

9225 1636582,87      1 645 807,87 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet 
powiatu 

- 

Prowadzenie systemu 
monitoringu powietrza 

oraz kontrola 
dotrzymania 
standardów 
emisyjnych 

WIOŚ bd Środki własne 
WIOŚ - 

Gmina Dobre 

Termomodernizacja 
budynku Remizy 

Ochotniczej Straży 
Pożarnej w 

miejscowości 
Krzywosądz 

Gmina Dobre 166207,59       166 207,59 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej 

w Krzywosądzu 

Gmina Dobre 400000       400 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Modernizacja kotłowni 
w Zespole Szkół w 

Dobrem 
Gmina Dobre  500000 330 000     830 000,00 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 
- 

OCHRONA KLIMATU I 
JAKOŚCI POWIETRZA 

Modernizacja 
systemów używania 

ciepłej wody 
użytkowej poprzez 

zastosowanie OZE w 
budynkach 

użyteczności 
publicznej 

Gmina Dobre  100000 100000     200 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Modernizacja 
oświetlenia 

drogowego w msc. 
Dobre 

Gmina Dobre  45 000 45 000     90 000,00 

RPO WK-P , 
2014-2020; 

PROW, 
budżet gminy 

- 

Budowa dróg dla 
rowerów na terenie 

Gminy Dobre 
Gmina Dobre  400 000 500000 500000    1 400 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020;; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

w msc. Dobre 
Gmina Dobre  100 000 110000     210 000,00 

RPO WK-P, 
PROW, 

budżet gminy 
- 

Przebudowa 
oświetlenia 

drogowego na terenie 
Gminy Dobre na 

energooszczędne w 
msc. Dobre, 
Krzywosądz, 

Byczyna, Bronisław 

Gmina Dobre  200 000 200000 200000 200000 200000  1 000 000,00 

RPO WK-P, 
2014-2020; 

PROW, 
budżet gminy 

- 

Przebudowa dróg 
gminnych w msc. 

Byczyna, Bodzanowo, 
Dobre Wieś, Morawy, 
Dobre - ul. Piaskowa 

Gmina Dobre  400 000 400 000 400000 400000 350000  1 950 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Przebudowa dróg 
gminnych: Koszczały 

– Dobre Kolonia, 
Dobre wieś – 

Byczyna, oraz Dobre - 
Dęby 

Gmina Dobre  300 000 300000 200000    800 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Gmina Topólka 

Termomodernizacja 
budynku remizy OSP 

w Topólce 
Gmina Topólka  400 000      400 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Osięciny 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Termomodernizacja 
budynku Szkół 

Podstawowych w 
Osięcinach, w 

Kościelnej Wsi, w 
Pocierzynie 

Gmina Osięciny 510 000 535 000 505 000 505000    2055 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Realizacja Programu 
usuwania azbestu z 
nieruchomości na 

terenie Gminy 
Osięciny 

Gmina Osięciny 60 000 60 000 60 000 60 000 70 000 70 000 70 000 450 000,00 WFOŚiGW; 
budżet gminy - 

Gmina Radziejów 

Budowa i przebudowa 
dróg gminnych 

Gmina 
Radziejów bd 6 000 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Wymiana piecy na 
ekologiczne w 

budynkach 
użyteczności 

publicznej 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

40 000 40 000 40 000     120 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

10.000 20 000 10 000     40 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Miasto Radziejów 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Zachodniej 1 

Miasto 
Radziejów     140000   140 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Zachodniej 2 

Miasto 
Radziejów   130000     130 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja Miasto    220000    220 000,00 RPO WK-P - 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

budynku przy ul. 
Rynek 5/Wąska 3 

Radziejów 2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Rynek 14 

Miasto 
Radziejów  180 000      180 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Rynek 25 

Miasto 
Radziejów     100000   100 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Rynek 26 

Miasto 
Radziejów     100000   100 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Rynek 27 

Miasto 
Radziejów     100000   100 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kościuszki 1 w 

Radziejowie 

Miasto 
Radziejów  600 000      600 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynków Miejskiego 

Zespołu Szkół w 
Radziejowie 

Miasto 
Radziejów bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Rzemieślniczej 1 

Miasto 
Radziejów      150000  150 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 

Objezdnej 18 

Miasto 
Radziejów       100 000 100 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

Miasto 
Radziejów 

   100000 200000 200000 500 000 1000000,00 RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

budżet gminy 

Wymiana węglowych 
źródeł ciepła wraz z 

instalacją c.o.  
w budynku Urzędu 

Miasta ul. Kościuszki 
20/22 

Miasto 
Radziejów     200000   200 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Wymiana węglowych 
źródeł ciepła wraz z 

instalacją c.o.  
w Bibliotece 
Publicznej ul. 
Objezdna 33 

Miasto 
Radziejów 140 000       140 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Wymiana węglowych 
źródeł ciepła wraz z 

instalacją c.o.  
w budynku 

Radziejowskiego 
Domu Kultury ul. 

Objezdna 40 

Miasto 
Radziejów bd 100  000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Wymiana węglowych 
źródeł ciepła wraz z 

instalacją c.o.  
w budynkach 

Miejskiego Zespołu 
Szkół ul. Szkolna 

Miasto 
Radziejów    500000    500 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) 

do wspomagania 
produkcji energii 
elektrycznej w 

budynku Urzędu 
Miasta 

Miasto 
Radziejów      150000  150 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) 

do wspomagania 
produkcji energii 
elektrycznej w 

budynku Biblioteki 
Publicznej 

Miasto 
Radziejów       100000 100 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) 

do wspomagania 
produkcji energii 
elektrycznej w 

budynku EMPEGIEK 

Miasto 
Radziejów       70 000 70 00,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) 

do wspomagania 
produkcji energii 
elektrycznej w 

budynkach Miejskiego 
Zespołu Szkół 

Miasto 
Radziejów      300000  300 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Montowanie instalacji 
fotowoltaicznych (PV) 

do wspomagania 
produkcji energii 
elektrycznej w 

budynku 
Radziejowskiego 

Domu Kultury 

Miasto 
Radziejów       70 000 70 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Montowanie 
kolektorów 

słonecznych na cele 
przygotowania c.w.u 
w budynku Urzędu 

Miasta 

Miasto 
Radziejów       260000 260 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Montowanie 
kolektorów 

słonecznych na cele 
przygotowania c.w.u 
w budynku Biblioteki 

Publicznej 

Miasto 
Radziejów       50 000 50 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Montowanie 
kolektorów 

słonecznych na cele 
przygotowania c.w.u 

w budynku 
Radziejowskiego 

Domu Kultury 

Miasto 
Radziejów     50 000   50 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Termomodernizacja 
budynku Biblioteki 

Publicznej ul. 
Objezdna 33 

Miasto 
Radziejów bd 100 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Zaprojektowanie i 
wybudowanie sieci 
gazowej w ulicach: 

Dolna, Brzeska, 
Becińskiego, 

Miodowa, Komunalna, 
Moniuszki, Stachury, 

Prusa, Tuwima, 
Wyspiańskiego, 

Norwida, Rolnicza, 
Ks. Wieczorka 

Miasto 
Radziejów 

PSG Sp. z o.o. 
Oddział w 
Gdańsku 

bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy, 
środki własne 

jednostki 

- 

Budowa chodnika o 
długości 1,6 km przy 

DK 62 Czołowo od km 
28+350 do km 

29+950 

Miasto 
Radziejów 
GDDKiA 

bd 

RPO WK-P 
2014-2020 
WFOŚiGW; 

budżet gminy, 
środki własne 

jednostki 

- 

Wykonanie nakładki 
bitumicznej na 

długości 0,315 km, ul. 
Rynek 

Miasto 
Radziejów 

Zarząd Dróg 
Powiatowych w 

Radziejowie 

bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy, 
środki własne 

jednostki 

- 

Gmina Bytoń 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w 

Morzycach 

Gmina Bytoń 445.000       445.000 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Modernizacja farm 
wiatrowych właściciele   75 000 75 000    150 000,00 

PROW; 
budżet gminy, 
środki własne 

właścicieli 

- 

Budowa farmy 
fotowoltaicznej w 

właściciele   250000 250000    500 000,00 PROW; 
budżet gminy, 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Nowym Dworze środki własne 
właścicieli 

Powiat Radziejowski 

Prowadzenie 
monitoringu poziomu 
hałasu w środowisku 

WIOŚ w 
Bydgoszczy bd 

Środki 
własne 
WIOŚ 

- 

Gmina Dobre 

Modernizacja drogi 
Dęby – Morawy nr 

180114C 
Gmina Dobre   200000     200 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW;; 
budżet gminy 

- 

Modernizacja drogi 
Kłonowo – Kłonówek 

180132C 
Gmina Dobre    200000    200 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW;; 
budżet gminy 

- 

Modernizacja drogi 
Dobre – Koszczały nr 

180127C 
Gmina Dobre  300 000 300000 300000 100000   1 000 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW;; 
budżet gminy 

- 

Modernizacja drogi 
Szczebletowo – 
Bodzanowo  nr 

180122C 

Gmina Dobre 400 000 450 000      850 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Modernizacja drogi w 
msc. Przysiek nr 

180140C 
Gmina Dobre   135000     135 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Modernizacja drogi 
Dobre – Dęby nr 

180136C 
Gmina Dobre    230000    230 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Modernizacja drogi 
Kobielice – Smarglin 

nr 180108C 
Gmina Dobre    230000    230 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Modernizacja dróg w Gmina Dobre    210000    210 000,00 RPO WK-P - 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

miejscowości Dobre 2014-2020; 
PROW; 

budżet gminy 

Gmina Topólka 

Modernizacja  dróg 
gminnych Gmina Topólka 1445 000       1 445 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Budowa ścieżki 
rowerowej Topólka - 

Świerczyn 
Gmina Topólka        309 767,81 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Gmina Osięciny 

Przebudowa dróg 
gminnych na terenie 

Gminy Osięciny 
Gmina Osięciny 774 000 1300 000 990000 1477000 800000 700000 800000 6841056,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Budowa chodników w 
miejscowości 

Osięciny 
Gmina Osięciny        100 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

 

Gmina Radziejów 

Budowa i przebudowa 
dróg gminnych 

Gmina 
Radziejów        6000000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

 

Budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej 

wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 266 
w msc. Biskupice i 

Bieganowo 

Gmina 
Radziejów        3000000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Budowa i przebudowa 
dróg gminnych 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

2000 000 2 000 000 2000000     6 000 000 RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Miasto Radziejów 

Budowa ścieżek 
rowerowych na 
terenie Miasta 

Miasto 
Radziejów        1 000 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Bytoń 

Bieżąca konserwacja i 
naprawa elektrowni 

wiatrowych z Nowym 
Dworze i Bytoniu 

właściciele 30 000 25 000 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Koszt 

jednostkowy 
30 000 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Powiat Radziejowski 

Prowadzenie 
monitoring natężenia 

pól 
elektromagnetycznych 

WIOŚ w 
Bydgoszczy bd Środki własne 

WIOŚ - 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

Wprowadzenie 
zapisów dotyczących 
ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi 

w studium 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

bd budżet gminy - 

Powiat Radziejowski 

Prowadzenie 
monitoringu jakości 

wód 
powierzchniowych i 

podziemnych 

WIOŚ w 
Bydgoszczy bd Środki własne 

WIOŚ - 

Gmina Dobre 

GOSPODAROWANIE 
WODAMI 

Przywrócenie funkcji 
retencyjnej zbiornikom 

wodnym w 
miejscowości Dobre 

Gmina Dobre  450 000      450 000,00 RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

poprzez ich remont budżet gminy 

Gmina Topólka 

Remonty i 
modernizacja 

istniejących urządzeń 
służących do poboru 

wody i sieci 
wodociągowej 

Gmina Topólka        bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Osięciny 

Wymiana starych sieci 
wodociągowych w 

miejscowości 
Osięciny 

Gmina Osięciny 7 200 5 200 5 500 5 500    23 500,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Wyznaczenie obszaru 
zasobowego wód dla 

ujęć wody pitnej w 
miejscowości 

Kościelna Wieś i 
Latkowo 

Gmina Osięciny 5 000 5 000 2 000     12 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Radziejów 

Modernizacja ujęć 
wody pitnej w Szostce 

i Płowcach 

Gmina 
Radziejów        500 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Tworzenie oczek 
wodnych służących 

retencji wodnej 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

40 000 40 000 40 000     120 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Bytoń 

Ochrona wód Jeziora 
Głuszyńskiego 

Urząd Gminy 
Bytoń, 

właściciele 
działek 

       bd 
RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

budżet gminy 

Powiat Radziejowski 

Kontrola pozwoleń 
wodno-prawnych 

Urząd 
Marszałkowski 
Woj. Kuj- Pom, 

WIOŚ 
Bydgoszcz, 

Powiat 
Radziejowski 

- - - 

Gmina Dobre 

Budowa kanalizacji w 
msc. Przysiek Gmina Dobre   300000 300000    600 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa kanalizacji w 
msc. Dęby Gmina Dobre   400000 430000    830 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Rozbudowa i remonty 
sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej Gminy 

Dobre 

Gmina Dobre  720 000 720000 720000 720000 720000 700000 4300000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
msc. Krzywosądz 

Gmina Dobre  1 000 000 1000000 500000    2500000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 

msc. Byczyna 
Gmina Dobre    350000 350000   700 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

GOSPODARKA WODNO-
ŚCIEKOWA 

 

Przebudowa 
gospodarki wodno-
ściekowej w msc. 

Gmina Dobre   300000 300000 300000 100000  1000000,00 RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Byczyna WFOŚiGW; 
budżet gminy 

Budowa oczyszczalni 
przydomowych na 

terenie Gminy Dobre 
Gmina Dobre  160 000 160000 160000 160000 160000 200000 1000000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Dotacja celowa do 
budowy oczyszczalni 
przydomowych – os. 

fizyczne 

Gmina Dobre 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 140 000,00 WFOŚiGW; 
budżet gminy - 

Gmina Topólka 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy 

Topólka 

Gmina Topólka 1100000       1100000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Osięcin 

Budowa nowych sieci 
kanalizacyjnych w ul. 

Jarmarcznej, 
Malinowej i Olchowej 

w miejscowości 
Osięciny 

Gmina Osięciny 10 000 490 000 500000 500000    1500000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy 

Osięciny 

Gmina Osięciny 1301500       1301500,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Radziejów 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
Gmina 

Radziejów        1200000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Przebudowa i 
rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 
w Piotrkowie 
Kujawskim 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

3350000 5 850 000      9200000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie 

miasta i gminy 
Piotrków Kujawski 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

 2 000.000 1500000     3500000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

200 000 200 000 200000     600 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa nowych ujęć 
wody i modernizacja 

istniejących 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

1000 000 2 000 000 1000000     4000000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Miasto Radziejów 

Budowa stacji 
uzdatniania wody w 

Radziejowie 

Miasto 
Radziejów 5912000 2 800 000      9342000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

w Radziejowie 

Miasto 
Radziejów         

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa sieci 
wodociągowej  
w Radziejowie 

Miasto 
Radziejów         

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Przebudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

Miasto 
Radziejów 

        RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

w Radziejowie budżet gminy 

Budowa sieci 
wodociągowej  
w ul. Szybka, 

Kościuszki, Szpitalna 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 
Komunalnej 
„Empegiek” 

Sp.zo.o. 

100 000 500 000 500000 1000000 1000000 200000 500000 5600000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa sieci 
wodociągowej w ul. 

Kościuszki w 
Radziejowie 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 
Komunalnej Sp. 

z o.o. 
„EMPEGIEK 

bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Bytoń 

Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

Morzyce 
Gmina Bytoń   300000     300 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa 
bezodpływowych 

zbiorników na ścieki 
koło Jeziora 

Głuszyńskiego 

Gmina Bytoń bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa stacji 
głębinowych 

rolnicy z terenu 
Gminy        

koszty 
jednostkowe 

ok. 20 
000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Gmina Bytoń, 
właściciele 

posesji 
       

koszt 
jednostkowy 
ok. 5 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Powiat Radziejowski ZASOBY GEOLOGICZNE 
 

Kontrola i 
ograniczenie 
nielegalnej 

Okręgowy Urząd 
Górniczy 

- Środki własne 
OUG 

- 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

WESTMOR CONSULTING                                                        249 
 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

eksploatacji kopalin 

Gmina Bytoń 

Reeksploatacja 
piasku w Wandynowie właściciele    20 000    20 000,00 

Środki własne 
właścicieli, 

dotacje 
- 

Gmina Dobre 

Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych Gmina Dobre  400 000 400000     800 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW;; 
budżet gminy 

- 

Gmina Topólka 

Badanie zasobności 
gleb na terenie Gminy 

Topólka 
Gmina Topólka 1 968       1 968,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Osięciny 

GLEBY 

Analiza składników 
mineralnych gleby – 
badania dla rolników 

Gmina Osięciny 10 000 10 000,00 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 70 000,00 WFOŚiGW; 
budżet gminy - 

Gmina Dobre 

Rekultywacja 
składowiska odpadów 

w Byczynie 
Gmina Dobre 200 000       200 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Dotacja celowa do 
utylizacji azbestu – os 

fizyczne 
Gmina Dobre 12 500 12 500,00 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 87 500,00 WFOŚiGW; 

budżet gminy - 

Gmina Topólka 

Likwidacja 
nielegalnych wysypisk 

odpadów. 
Gmina Topólka bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

GOSPODARKA 
ODPADAMI I 

ZAPOBIEGANIE 
POWSTAWANIU 

ODPADÓW 

Oczyszczanie Gmina Topólka bd budżet gminy - 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

powierzchni terenu, 
oraz utrzymanie dróg 
(letnie i zimowe), w 
tym oczyszczanie, 

prace porządkowe na 
terenie gminy. 

Gmina Osięciny 

Prowadzenie PSZOK-
a oraz prowadzenie 

systemu 
gospodarowania 

odpadami 

Gmina Osięciny 670 000 670 000 660 000 660000 670000 600000 472000 4402000,00 budżet gminy, 
dotacje - 

Gmina Radziejów 

Odbiór odpadów z 
posesji zamieszkałych 

na terenie gminy 
Radziejów 

Gmina 
Radziejów        2 800 000,00 budżet gminy - 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Modernizacja PSZOK 
w Piotrkowie 
Kujawskim 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

200 000 200000 100000     500 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Zakup nowych 
pojemników do 
gromadzenia 

odpadów 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

50.000 50000 30 000     130 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Bytoń 

Wymiana dachów z 
płyt azbestowych 

właściciele 
posesji 12 000 20 000 21 000 21 000 22 000 21 000 21 000 138 000,00 WFOŚiGW; 

budżet gminy - 

Segregacja odpadów 
komunalnych 

właściciele 
posesji bd - - 

Rekultywacja 
składowiska odpadów 

w Wandynowie 
Gmina Bytoń bd 

RPO WK-P 
2014-2020; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Modernizacja 
składowiska odpadów 

komunalnych, 
przebudowa na 

instalacje do 
przetwarza tworzyw 

sztucznych 

Gmina Bytoń bd WFOŚiGW; 
budżet gminy - 

Powiat Radziejowski 

Monitorowanie i 
kontrolowanie 

podmiotów 
korzystających ze 

środowiska 

WIOŚ 
Bydgoszcz - Środki własne 

WIOŚ - 

Gmina Topólka 

Zapobieganie 
bezdomności zwierząt 

i opieka nad 
bezdomnymi 

zwierzętami  Ochrona 
i dokarmianie dzikich 

zwierząt 

Gmina Topólka, 
Nadleśnictwa 

Kutno i 
Włocławek 

       b/d 

budżet 
gminy, 
środki 

zewnętrzne, 
dotacje 

- 

Utrzymanie bieżące 
zieleni urządzonej Gmina Topólka        b/d 

WFOŚiGW; 
budżet 
gminy 

- 

Utworzenie plaży 
publicznej nad 

jeziorem Głuszyńskim 
wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

Gmina Topólka  257 000      257 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Osięciny 

Sadzenie zieleni 
izolacyjnej Gmina Osięciny 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000 16 000 16 000 106 000,00 WFOŚiGW; 

budżet gminy - 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Rewitalizacja 
zbiornika wodnego w 

miejscowości 
Bartłomiejowice 

Gmina Osięciny 12 100 10 000 17 000 10 500 14 000 13 000 6 000 82 600,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Budowa gminnego 
centrum rekreacji 

publicznej w 
miejscowości 

Bartłomiejowice 

Gmina Osięciny 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

Wykonanie nasadzeń 
na terenie Miasta i 

Gminy Piotrków 
Kujawski 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

15 000 15 000 15 000     45.000,00 WFOŚiGW; 
budżet gminy - 

Wykonanie nasadzeń 
wzdłuż dróg gminnych 

Miasto i Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

10  000 10  000 10  000     30 000,00 ; WFOŚiGW; 
budżet gminy - 

Miasto Radziejów 

Zagospodarowanie 
terenu wokół zbiornika 

wodnego tzw. 
Radziejowskich błot 
na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

Gmina Miasto 
Radziejów        500 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
WFOŚiGW; 

budżet gminy 

- 

Gmina Bytoń 

Utworzenie plaży w 
Głuszynie Gmina Bytoń 400 000       400 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW; 
budżet gminy 

- 

Gmina Topólka 

Doposażenie 
jednostki OSP  

w Orlu 
Gmina Topólka 120 000       120 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

budżet gminy 
- 

Miasto Radziejów 

Zakup pojazdu 
ratowniczego 

Miejska 
Ochotnicza Straż 

Pożarna 
700 000       700 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

budżet gminy 
- 

ZAGROŻENIA 
POWAŻNYMI AWARIAMI 

Gmina Bytoń 
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Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 razem 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

Zapobieganie awarii 
sieci wodociągowej 

 
Gmina Bytoń 

50 000       50 000,00 

RPO WK-P 
2014-2020; 

PROW;; 
budżet gminy 

- 
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9. Instrumenty realizacji powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska 
Ochrona środowiska przyrodniczego realizowana jest na mocy wielu ustaw, wśród których 

najważniejsze to Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, Prawo geologiczne  

i górnicze, Prawo budowlane. Instrumenty realizacji Programu Ochrony Środowiska 

wynikające z zapisów ustawowych można podzielić na: prawne, finansowe, społeczne, 

polityczne i strukturalne.  

 Instrumenty polityczne  

Do najważniejszych instrumentów politycznych należy: Strategia „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko – Perspektywa Do 2020 r.”, Program Ochrony Środowiska dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

oraz Strategiczny Plan Adaptacji dla Sektorów i Obszarów Wrażliwych na Zmiany Klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). 

 Instrumenty prawne 

Wśród instrumentów prawnych wyróżnić można: 

 pozwolenie wodnoprawne, 

 decyzję o emisji do powietrza,  

 decyzję dotyczącą hałasu,  

 decyzję o wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko istniejącego obiektu,  

 decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami. 

 Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych należy m. in.: opłata za gospodarcze korzystanie  

ze środowiska, administracyjna kara pieniężna. Źródłami pozyskiwania środków  

na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska są także: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 emisja obligacji komunalnych, 

 kredyty bankowe, 

 fundusze unijne (strukturalne, programy pomocowo-operacyjne, pozostałe 

instrumenty finansowe unijne wspomagające ochronę środowiska  

np. Fundusz LIFE+); 

 Instrumenty społeczne 

Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: 
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 wewnętrzne, czyli dotyczące działań samorządów i realizowane poprzez 

działania edukacyjne, 

 zewnętrzne – polegające na budowaniu komunikacji społecznej (konsultacje, 

debaty publiczne, kampanie edukacyjne). 

 Instrumenty strukturalne   

Są to przede wszystkim strategie i programy wdrożeniowe oraz systemy zarządzania 

środowiskowego. 

10. System zarządzania i monitoring programu ochrony 
środowiska 
10.1. Struktura zarządzania środowiskiem 

Sprawna i skuteczna realizacja planowanych zadań w zakresie ochrony środowiska na 

terenie Powiatu Radziejowskiego umożliwi osiągnięcie założonych celów, określonych  

w ramach kilku istotnych obszarów interwencji. W związku z tym, Powiat musi jednocześnie 

dysponować zasobami finansowymi, organizacyjnymi oraz infrastrukturalnymi.   

 ZASOBY FINANSOWE 

Realizacja zadań Programu Ochrony Środowiska wymaga zabezpieczenia i uzyskania 

środków budżetowych, jak i pozabudżetowych. Wdrażanie Programu powinno być możliwe 

między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska,  

w którym podstawowymi źródłami finansowania są fundusze ekologiczne, programy 

pomocowe, środki własne inwestorów oraz budżet Powiatu.   

Realizacja inwestycji w zakresie ochrony środowiska może być wspierana za pomocą 

funduszy zewnętrznych pozyskiwanych w formie dotacji bezzwrotnej lub preferencyjnej 

pożyczki. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury przyczyniającej się  

do ochrony środowiska, mogą być fundusze Unii Europejskiej, WFOŚiGW, NFOŚiGW. 

 ZASOBY ORGANIZACYJNE 

Realizacja planowanych inwestycji, oprócz zabezpieczenia odpowiedniego finansowania, 

wymaga również właściwej organizacji wewnętrznej. Ponadto problem ochrony środowiska  

na analizowanym obszarze odgrywa kluczową rolę na etapie opracowywania dokumentów 

planistycznych. Cele i zadania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska zostały ujęte  

w opracowanych planach i strategiach, obowiązujących na terenie Powiatu. 

Cele zawarte w tych dokumentach są sukcesywnie realizowane przez pracowników 

Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz przez przedsiębiorców i inne jednostki, 

w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz rozbudowy 
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i modernizacji infrastruktury technicznej Powiatu. Powiat Radziejowski dysponuje 

odpowiednio przygotowanym zasobem organizacyjnym, umożliwiającym skuteczną  

i sprawną realizację zaplanowanych zadań. 

 ZASOBY INFRASTRUKTURALNE 

Zadania planowane do realizacji w ramach poszczególnych priorytetów i celów, zostały 

określone z uwzględnieniem obecnych zasobów infrastrukturalnych Powiatu oraz realnych 

możliwości ich potencjalnej rozbudowy. W związku z tym można przyjąć, że z punktu 

widzenia zasobów infrastrukturalnych, realizacja planowanych zadań jest możliwa. 

Analizując możliwość zastosowania przedstawionych rozwiązań na podstawie uwarunkowań 

dotyczących istniejącej infrastruktury, organizacji i zarządzania ochroną środowiska oraz 

sytuacji finansowej Powiatu, stwierdzono, że wszystkie zaproponowane przedsięwzięcia  

są możliwe do zrealizowania uwzględniając następujące warunki: 

 etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań, 

 powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłby nadzór w zakresie 

wdrażania, realizacji oraz monitoringu funkcjonowania programu, 

 pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych w planie 

zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

Pomimo że analizowana jednostka samorządu terytorialnego posiada niezbędne zasoby, 

sprawną i skuteczną realizację planowanych zadań mogą uniemożliwić następujące czynniki:  

 zmiana uwarunkowań prawnych, mających wpływ na zmianę zakresu obowiązków  

dla władz Powiatu oraz mających wpływ na jego sytuację finansową, 

 niewłaściwe zarządzanie wdrażaniem Programu, monitorowanie efektów, brak korekt  

i uprzedzania ewentualnych zagrożeń, 

 nieumiejętność pozyskania funduszy na realizację zamierzonych działań, 

 brak koordynacji pomiędzy gminami, a także brak współpracy ponadregionalnej  

w zakresie niektórych działań, 

 wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują 

konieczność innego rozdysponowania środków finansowych. 

PODMIOTY, DO KTÓRYCH KIEROWANE SĄ OBOWIĄZKI USTALONE W PROGRAMIE 

Opracowane w Programie Ochrony Środowiska cele i wytyczone działania w zakresie 

ochrony środowiska na terenie Powiatu wymagają określenia podmiotów, do których 

adresowane są obowiązki wynikające z realizacji tych celów i działań. Są to grupy 

podmiotów, których zadaniem jest: 

 organizacja i zarządzanie Programem, 
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 realizacja celów i zadań określonych w Programie, 

 nadzór i monitoring realizacji Programu. 

Ponadto, określono również obowiązki dla podmiotów korzystających ze środowiska w celu 

ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Bardzo 

istotną rolę w realizacji programu odgrywają mieszkańcy Powiatu. W związku z tym, również  

do tej grupy społeczeństwa kierowane są zadania. 

Realizacja zadań i celów określonych w programie kierowana jest także do administracji 

samorządowej i rządowej, jednostek pozarządowych i przedsiębiorstw produkcyjnych  

i usługowych, prowadzących działalność na terenie Powiatu, a w szczególności do: 

- urzędów gmin znajdujących się na terenie Powiatu Radziejowskiego, 

- Starostwa Powiatowego w Radziejowie, 

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

- Nadleśnictwa Kutno, 

- Nadleśnictwa Włocławek, 

- Właścicieli lasów prywatnych, 

- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

- Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, 

- przedsiębiorstw komunalnych, 

- przedsiębiorstw budowlanych, 

- przedsiębiorstw energetycznych, 

- przedsiębiorstw transportowych. 

10.2. Struktura zarządzania programem ochrony środowiska 

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska powinno odbywać się w strukturze 

zadaniowo-instrumentalnej, obejmując wszystkie jednostki organizacyjne świadomie 

uczestniczące w jego realizacji. 

Do podmiotów uczestniczących w organizacji i zarządzaniu Programem Ochrony Środowiska 

należą: 

 Starosta Radziejowski, 

 Rada Powiatu. 

Do grupy podmiotów monitorujących przebieg realizacji i efekty Programu należą: 

 WIOŚ, PSSE, IMGW, RZGW,  

 Wojewódzki Konserwator Przyrody, 
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 Podmioty gospodarcze (w określonym zakresie), 

 Jednostki naukowo-badawcze (na zlecenia w określonym zakresie), 

 Podmioty finansujące realizację zadań, 

Do grupy podmiotów kształtujących społeczne wsparcie Programu Ochrony Środowiska 

należą: 

 lokalne media, 

 szkoły (system edukacji ekologicznej), 

 organizacje pozarządowe funkcjonujące na obszarze Powiatu. 

Do grupy podmiotów bezpośrednio realizujących Program Ochrony Środowiska należą: 

 podmioty gospodarcze realizujące zadania własne, 

 samorząd gminny realizujący zadania publiczne w zakresie ochrony środowiska  

na swoim terenie. 

Odbiorcą Programu Ochrony Środowiska jest społeczeństwo Powiatu Radziejowskiego, 

które dokonuje jego oceny: akceptacji lub krytyki zaplanowanych działań oraz uczestniczy  

w negocjacjach rozwiązujących konflikty na tle lokalizacji inwestycji lub przeznaczenia 

określonych terenów. 

10.3. Monitoring programu ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 18  ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), organ wykonawczy powiatu jest zobowiązany sporządzać co 

dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia 

na posiedzeniach rady powiatu, a następnie przekazuje organowi wykonawczemu 

województwa. Wskazane jest by ewentualne korekty Programu Ochrony Środowiska były 

wprowadzane w drodze uchwały rady powiatu. Pierwszy raport z wykonania przedmiotowego 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2024 zostanie przygotowany za lata 2018 i 2019, a następny za lata 

2020 i 2021.  

Podczas opracowywania raportu należy wykorzystać wyniki badań prowadzonych w ramach: 

Państwowego Monitoringu Środowiska, informacje zawarte w raportach i publikacjach 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, jak również informacje z pozostałych 

podmiotów, które zajmują się kwestiami ochrony środowiska na terenie Powiatu 

Radziejowskiego. 

W związku z powyższym, podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania 

programu obejmują: 
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 sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony 

środowiska, 

 ocenę efektywności wykonania zadań;  

 ocenę aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności 

podjętych działań;  

 ocenę stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań  

i przyjętych celów;  

 ocenę rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem;  

 ocenę przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami,  

a ich wykonaniem;  

 ocenę niezbędnych modyfikacji Programu.   

Nadzór i kontrola przebiegu realizacji i efektów wdrażania programu prowadzona będzie 

przez: 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

- Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

- Starostwo Powiatowe w Radziejowie. 

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Opracowanie gminnego Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.). 

Niniejszy Program zgodny jest z powyższą ustawą oraz innymi dokumentami na szczeblu 

krajowym, wojewódzkim i powiatowym, w których poruszana jest szeroko rozumiana 

problematyka ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym, odnoszącym się do 

aspektów środowiskowych. Dokument ten określa i systematyzuje działania środowiskowe, 

niezbędne do poprawy jakości życia i stanu środowiska na terenie Powiatu Radziejowskiego 

oraz przyczynia się do zapewniania zrównoważonego rozwoju Powiatu. 

Powiat Radziejewski położony jest w południowej części województwa kujawsko-

pomorskiego. Główny ośrodek administracyjny to miasto Radziejów, oddalone od Włocławka 

o 40 km, od Torunia o 60 km oraz od Bydgoszczy o 75 km. Dobrze rozbudowana sieć dróg 

pozwala na dogodne połączenia komunikacyjne wewnątrz Powiatu, jak i z jego otoczeniem 

zewnętrznym. W skład administracyjny Powiatu Radziejowskiego wchodzą następujące 

gminy i miasta: miasto Radziejów, gmina Radziejów, miasto i gmina Piotrków Kujawski, 

gmina Dobre, gmina Osięciny, gmina Bytoń oraz gmina Topólka. 
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Według danych GUS w 2014 r. użytki rolne zajmowały 87,25% ogólnej powierzchni Powiatu. 

Wśród nich przeważały grunty orne stanowiące 91% przestrzeni rolniczej. Na drugim miejscu 

znajdowały się lasy oraz grunty leśne, które stanowiły 5,10% ogólnej powierzchni Powiatu. 

Stan zaopatrzenia Powiatu w sieć wodociągową jest dobry. Zgodnie z danymi z GUS za 

2015 r. na terenie Powiatu Radziejowskiego z wodociągu korzystało 97,1% mieszkańców 

natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych było zaledwie 39,2% mieszkańców Powiatu. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego funkcjonuje 5 oczyszczalni ścieków (gmina Dobre, 

Bytoń, Osięciny, Radziejów i Miasto i Gmina Piotrków Kujawski). 

Układ sieci komunikacyjnej na terenie Powiatu Radziejowskiego jest bardzo dobrze 

rozwinięty. Infrastruktura drogowa Powiatu Radziejowskiego oparta jest o drogę krajową  

nr 62, drogi wojewódzkie nr 266, 267, 301, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Ogólny stan 

dróg oceniany został jako zły. Na najbliższe lata planowane są budowy nowych odcinków 

ścieżek rowerowych o łącznej długości 18 km. 

Sposób zaopatrzenia przez mieszkańców Powiatu Radziejowskiego w ciepło jest 

zróżnicowany, głównie są to lokalne kotłownie zlokalizowane bezpośrednio przy odbiorcach 

ciepła lub w jednym z budynków oraz indywidualnych źródeł ciepła zaspakajających 

potrzeby prywatnych odbiorców (wykorzystywane są w tym celu takie paliwa jak węgiel 

kamienny, drewno i odpady drzewne, rzadziej olej opałowy, gaz płynny, energia elektryczna).  

W 2015 r. z sieci gazowej korzystało 598 osób co stanowi 1,4% ogółu ludności Powiatu 

Radziejowskiego. Długość czynnej sieci gazowej na terenie Powiatu Radziejowskiego 

wynosiła 50 499 m. Liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

wynosiła 132 szt. 

Dystrybutorem energii na terenie Gminy Radziejów jest ENERGA-OPERATOR SA Oddział  

w Toruniu – Rejon Energetyczny Radziejów. Reszta gmin zasilana jest dwoma głównymi 

punktami znajdującymi się na terenie Lubrańca i Piotrkowa Kujawskiego GPZ 110/115kV. 

Na terenie Powiatu Radziejowskiego występuje uporządkowany system gospodarki 

odpadami. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  

na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 Powiat Radziejowski należy do  

Regionu 3 – Południowego gospodarki odpadami. Na terenach poszczególnych gmin 

należących do Powiatu Radziejowskiego obowiązują „Regulaminy utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy” przyjęte uchwałami poszczególnych Rad Gmin lub Miast.  

W ramach tych regulaminów, właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania na 

terenie poszczególnych gmin czystości oraz porządku. Obecnie na terenie Powiatu 

Radziejowskiego funkcjonuje sześć Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
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Komunalnych prowadzonych przez gminy: Radziejów, Bytoń, Dobre, Osięciny, miasto 

Radziejów oraz Miasto i Gminę Piotrków Kujawski. 

Na terenie Powiatu znajdują się dwa składowiska odpadów komunalnych, które obecnie są 

rekultywowane (gm. Bytoń, Osięciny). W miejscowości Czołówek (gm. Radziejów) znajduje 

się magazyn odpadów niebezpiecznych, natomiast w mieście Radziejów zlokalizowane jest 

składowisko odpadów znajdujące się w centrum miasta, które stanowią dużą uciążliwość dla 

władz gminy oraz Powiatu. 

Mieszkańcy Powiatu skarżą się na coraz częściej spotykane uciążliwości odorowe związane 

z lokalizacją na terenie Powiatu kurników, chlewni oraz obór. 

Znacznym problemem dla osób zamieszkujących tereny Powiatu jest sąsiedztwo kopalni 

odkrywkowych węgla brunatnego Tomisławice oraz Boguszyce zlokalizowanych na terenie 

gminy Wierzbinek, która sąsiaduje z Powiatem Radziejowskim. 

Wśród mieszkańców Powiatu Radziejowskiego z roku na rok wzrasta zainteresowanie 

odnawialnymi źródłami energii. W chwili obecnej na terenie Powiatu zlokalizowane są liczne 

turbiny wiatrowe. Wykorzystywana jest również energia słoneczna. Największy potencjał 

Powiatu Radziejowskiego związany z odnawialnymi źródłami energii wiąże się z energią 

wiatru, słoneczną oraz biomasą. 

Na obszarze Powiatu Radziejowskiego występują 4 obszarowe formy ochrony przyrody, są 

to: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004, 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007, Obszar 

Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, Park Krajobrazowy Nadgoplański Park 

Tysiąclecia. Ponadto, na terenie Powiatu występują pomniki przyrody, użytki ekologiczne 

oraz korytarze ekologiczne. 

Stan środowiska przyrodniczego na terenie Powiatu ogólnie można ocenić jako dobry. Stan 

powietrza atmosferycznego, stan wód podziemnych i powierzchniowych, klimat akustyczny  

i poziom natężenia pól elektromagnetycznych na terenie Powiatu jest poddawany 

regularnym badaniom, monitoringiem w tym zakresie zajmuje się WIOŚ w Bydgoszczy. 

Powiat Radziejowski nie jest szczególnie narażony na występowanie zagrożeń naturalnych 

ani nagłych awarii. 
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Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego jest 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POWIATU 

RADZIEJOWSKIEGO, GWARANTUJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  

I ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH POWIATU 

W ramach poszczególnych obszarów interwencji wyznaczono cele operacyjne i działania 

ekologiczne z perspektywą do 2024 r., które zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej.  

Wdrażanie  Programu odbywać się będzie przez stałe monitorowanie uzyskiwanych efektów 

stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 

skutki podejmowanych działań. W celu monitorowania stanu środowiska zastosowane 

zostaną wskaźniki stanu środowiska, oddziaływania na środowisko oraz wskaźniki reakcji na 

złą jakość środowiska albo na nadmierne oddziaływania. 

Działania mające na celu kontrolę wdrażania Programu będą obejmowały sporządzenie 

raportu oceniającego postęp wdrażania Programu Ochrony Środowiska co dwa lata oraz 

bieżące kontrolowanie postępu w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych  

w Programie. 
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