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1 PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA 
 

 Podstawa prawna sporządzania Podstawowych opracowań ekofizjograficznych znajduje 

się w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz w § 2 pkt 1 lit. a 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). Stanowi ona podstawowy materiał 

wejściowy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne (zwane dalej „opracowaniem”) sporządza 

się w postaci opisowej i kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania i charakterystyki 

stanu środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje się w podziale 

na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem wzajemnych powiązań oraz 

procesów w nim zachodzących. Celem opracowania jest postawienie diagnozy stanu 

środowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikacja. Elementem 

opracowania jest określenie wstępnej prognozy dalszych zmian, jakie zachodzić będą 

w środowisku. Prognoza, o której mowa wyżej, ma polegać na określeniu kierunków oraz 

możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, będących wynikiem 

dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu. Celem opracowania 

ekofizjograficznego jest również wskazanie na przyrodnicze predyspozycje analizowanego 

terenu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające na wskazaniu 

obszarów, które powinny pełnić funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się 

na zakres merytoryczny opracowania, jest określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla 

różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu. Określenie uwarunkowań 

ekofizjograficznych dla terenu objętego analizą ma na celu: 

 określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych,  

a w szczególności: mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, 

rolniczej, leśnej, uzdrowiskowej, komunikacyjnej z uwzględnieniem infrastruktury 

niezbędnej do prawidłowego spełniania tych funkcji; 

 wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy 

zasobów środowiskowych i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno 

być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

środowiska i zachowania różnorodności biologicznej; 

 określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska 

lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, 

na których ograniczenia te występują. 

 Zakres merytoryczny niniejszego opracowania ekofizjograficznego wynika 

z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) i obejmuje w szczególności elementy, 

wskazane w § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone m.in. w oparciu o następujące akty prawne, 

publikacje fachowe oraz opracowania w formie kartograficznej: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,  

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,  

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

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

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,  

 Eisenreich i wsp. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt i roślin, DELTA , Warszawa;  

 Juda-Rezler K., Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006; 

 Kostrzewski W., Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody 

ich oznaczania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001;  

 Mocek A., Drzymała S., Maszner P., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Wydawnictwo 

Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004; 

 Nitko K. Oceny oddziaływania na środowisko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 

Białystok 2007; 

 Sołowiej D., Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992; 

 Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; 

 Szymańska U., Zębek E., Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, 

ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008; 

 Zawadzki S., Podstawy gleboznawstwa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 

Warszawa, 2002; 

 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku, WIOŚ 

2011; 

 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku, WIOŚ 

2012; 

 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, WIOŚ 

2013; 

 Strategiczna ocena odziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, Red. 

Romana Bednarka, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych na zlecenie 

RDOŚ w Poznaniu, Poznań 2012;  

 Kistowski M., Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle 

najnowszych uregulowań prawnych (w:) Ochrona przyrody na obszarach rolnych, 
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Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków –

Oświęcim, 2003, s.14-33; 

 Krasiński M., Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle 

najnowszych uregulowań prawnych. 

 Macias A., Bródka S. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014; 

 Mapa glebowo-rolnicza. 

 

Podstawowymi dokumentami powiązanymi z projektem planu jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński, 

przyjęte uchwałą Nr XXX/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 

30 września 2009 r.. Zagospodarowanie terenu oraz ustalenia zawarte w niniejszym projekcie 

planu są zgodne z wyżej przytoczonym dokumentem.  

Studium zakłada lokalizację w terenie objętym planem strefę R/L – strefa rolno-leśna. 

Obszary produkcji rolnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej, a także zabudowy innych funkcji 

w ograniczonym zakresie oraz dopuszczeniem zalesień (dominująca funkcja rolnicza).  

 

Teren opracowania nie jest objęty Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków. 

Na terenie gminy brak jest terenów wystarczająco skoncentrowanych, aby ścieki w ilości 

ponad 2000 RLM trafiały zbiorczym systemem do oczyszczalni. Z najbardziej aktualnych 

danych Głównego Urzędu Statystycznego z kanalizacji korzysta 750 osób.   

 

Teren opracowania znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr VI/48/11 Rady Miejskiej 

Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości 

Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński. 

 

Cel opracowania     

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba delimitacji obszarów objętych 

ww. uchwałami pod kątem możliwości realizacji różnych form zagospodarowania terenu. 

Jak podaje się w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w 

gminie Radzyń Chełmiński właściciel niezabudowanej działki wystąpił z wnioskiem o zmianę 

ustaleń obowiązującego planu na takie, które umożliwią mu realizacje instalacji 

fotowoltaicznej. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przystąpiono do zmiany 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Opracowanie ekofizjograficzne odnosi się do zasobów środowiska przyrodniczego, 

zarówno w ujęciu możliwości ich wykorzystania jak również ochrony jego walorów. Porusza 

również kwestie istniejących oraz potencjalnych zagrożeń związanych ze zmianą funkcji. 

Identyfikacja tych zagadnień pozwoli na optymalizację decyzji przestrzennych zawartych 

w ustaleniach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   
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2 ZAKRES I METODA OPRACOWANIA 
 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano dostępne materiały archiwalne 

dotyczące obszaru gminy oraz analizowanego terenu. 

Całość prac związanych z wykonaniem przedmiotowego opracowania obejmowała 

trzy etapy.  

Etap pierwszy to zebranie i analiza wspomnianych wcześniej materiałów archiwalnych. 

Miało to na celu wstępne rozpoznanie istniejących uwarunkowań przyrodniczych oraz 

zasobów środowiska kulturowego, a także sprecyzowanie zakresu dalszych badań. 

Etap drugi to badania i wizje terenowe. Ich efektem była identyfikacja podstawowych 

zasobów środowiska przyrodniczego analizowanych terenów, występujących powiązań 

przyrodniczo-przestrzennych oraz zagrożeń.  

Na trzeci etap złożyły się prace analityczne oraz opracowanie dokumentacji 

obejmującej część graficzną i opisową. W zależności od dokładności informacji o 

poszczególnych komponentach środowiska w celu zapoznania się z terenem analizą objęto 

również tereny sąsiadujące z terenem opracowania.  

Posłużono się schematem koncepcyjnym sporządzania opracowania 

ekofizjograficznego zaproponowanym przez Krasińskiego1.  

                                                           
1 M. Krasiński, Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych.  
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Rysunek 1. Schemat koncepcyjny sporządzania opracowania ekofizjograficznego. 

Źródło: M. Krasiński, Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle 

najnowszych uregulowań prawnych. 
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3 ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA  
 

Teren opracowania położony jest w gminie Radzyń Chełmiński (powiat grudziądzki) 

w obrębie geodecyzjnym Gołębiewo na działce 108/1. Teren zajmuje 1,22ha.  

 

 
Rysunek 2 Teren objęty zmianą zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

Według podziału Polski na jednostki fizjograficzne, dokonanego przez J. Kondrackiego, 

teren ten leży w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy 

Południowobałtyckich, makroregionie Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie (315.1), 

mezoregonie Pojezierze Chełmińskie (315.11). Mezoregion ten otaczają: od północy rzeka 

Osa, od zachodu Dolina Grudziądzka, Dolina Fordońska, od południowego zachodu Kotlina 

Toruńska, od południowego wschodu Dolina Drwęcy i od wschodu Pojezierze Brodnickie.  

 

  

 
Rysunek 3 Lokalizacja gminy w granicach makroregionu Pojezierze Chełmińsko – 

Dobrzyńskie. 

Rzeźba tej jednostki jest młoda i została ukształtowana w czasie zlodowacenia 

bałtyckiego. Pod względem geomorfologicznym na Pojezierzu Chełmińskim dominuje 
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morena denna płaska i falista, o wysokości na ogół nieprzekraczającej 120,0 m n.p.m., 

na którą nakładają się formy wypukłe i wklęsłe. W części północnej regionu ciągną się trzy 

pasma pagórków moren czołowych: północno, środkowo i południowowąbrzeskie, zaliczane 

do subfazy krajeńskiej (krajeńsko – wąbrzeskiej) zlodowacenia wiślańskiego, o kulminacji 

wynoszącej 134,0 m n.p.m. Pagórkom morenowym towarzyszą sandry: wąbrzeski, chełmiński 

i jabłonowski. Z form wklęsłych występują rynny glacjalne oraz liczne drobne formy 

wytopiskowe. 

Południowa część Pojezierza nosi cechy deglacjacji powierzchniowej. Występują 

tu moreny martwego lodu, kemy i ozy. Obszar objęty projektem planu, charakteryzuje się 

zróżnicowaniem form geomorfologicznych, których geneza związana jest z akumulacyjną 

i erozyjną działalnością lodowca i wód lodowcowych, zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba 

powierzchni tych form została przekształcona w wyniku procesów akumulacyjnych 

i erozyjnych zachodzących w holocenie. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, deniwelacje 

są dość duże, najczęściej wynoszą kilka metrów, a maksymalnie przekraczają 20,0 m.  

Główną jednostką geomorfologiczną jest morena denna falista, o rzędnych najczęściej 

wynoszących około 103 m n.p.m., którą urozmaicają formy wypukłe i wklęsłe. Formy 

wypukłe to wzgórza moren spiętrzonych o wysokości względnej powyżej 10,0 m, pagórki 

akumulacyjne moreny falistej. 

W rejonie Gołębiewa dominują tereny o korzystnych dla budownictwa warunkach 

geologiczno - inżynierskich, które związane są z występowaniem na powierzchni gruntów 

spoistych - glin zwałowych (zwartych, twardoplastycznych) oraz zaleganiem wód 

gruntowych głębiej niż 2,0 m. Grunty o niekorzystnych dla budownictwa warunkach 

występują jedynie w zagłębieniach bezodpływowych, na dnie cieków, gdzie na powierzchni 

zalegają słabonośne osady holoceńskie: grunty organiczne (torfy) oraz grunty spoiste w stanie 

plastycznym i miękkoplastycznym.  

W podziale Polski na dzielnice rolnicze – klimatyczne, dokonanym przez 

R. Gumińskiego (1948), a zmodyfikowanym przez J. Kondrackiego, wieś Gołębiewo leży 

w Dzielnicy Bydgoskiej, której klimat ma cechy przejściowe między chłodną i obficiej 

zraszaną dzielnicą pomorską, a cieplejszą i suchszą dzielnicą środkową. Według 

regionalizacji klimatycznej A. Wosia, teren ten leży w Regionie Chełmińsko - Toruńskim    

(R-IX). Z uwagi na brak obserwacji meteorologicznych dotyczących poszczególnych wsi, 

w niniejszym opracowaniu przedstawia się dane dotyczące całej jednostki klimatycznej 

i gminy Radzyń Chełmiński. 

Na podstawie danych ze stacji w Kończycach (wartości średnie za lata 1951-1998) 

średnia roczna temperatura w tym regionie wynosi 7,5°C. Najzimniejszym miesiącem jest 

styczeń (średnia temp. -3,1°C), a najcieplejszym lipiec (17,2°C). Roczna suma opadów 

na stacji w Kończewicach wynosi 571 mm (średnia z wielolecia), przy czym najwyższe opady 

występują w lipcu, natomiast najniższe w lutym.  

W rejonie teren opracowania, podobnie jak w całej Polsce, dominują wiatry z sektora 

zachodniego (SW, W i NW – 40-55%). Latem przeważają wiatry z kierunków W i NW, 

jesienią z kierunków S i SE, natomiast w zimie z kierunku SN. Wiosną i jesienią zwiększa się 

udział wiatrów północnych. Średnia prędkość wiatrów jest stosunkowo mała. Największe 

prędkości wiatru są notowane w miesiącach zimowych. 

Lokalne warunki klimatyczne w terenie opracowania są słabo zróżnicowane.  
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Gleby terenu opracowania, w nawiązaniu przede wszystkim do specyfiki 

geomorfologiczno-geologicznej oraz warunków wodnych, należą do następujących typów 

genetycznych:  

 gleby mułowo – torfowe są to gleby organiczne powstałe w warunkach 

bagiennych, w których zawartość materii organicznej przekracza 20% suchej 

masy, a miąższość profilu w stanie naturalnym jest nie mniejsza niż 30 cm. 

Gleby te występują w obrębie mokradeł i bagien. 

 gleby brunatne właściwe, wytworzone z glin całkowitych lub piasków 

gliniastych i charakteryzują się dużą żyznością. Zaliczane są głównie do klasy 

IIIa i IIIb, ale występują również w klasie II oraz IVa i IV b. Pozostałe typy 

występują różnej wielkości płatami i są to podtypy gleb brunatnych: kwaśne 

i wyługowane.  

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i inni 1990) teren opracowania  

należy do krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, dzielnicy Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego 

i mezoregionu Wysoczyzny Chełmińsko-Dobrzyńskiej. Region ten charakteryzuje się 

korzystnymi warunkami do rozwoju lasów mieszanych i sosnowych. Szatę roślinną obszaru 

opracowania tworzą agrocenozy oraz pastwiska. Reprezentują ją przede wszystkim 

agrocenozy gruntów ornych i uzupełniająco zbiorowiska użytków zielonych. Niewielkie 

powierzchnie zajmują tu zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, roślinność łąkowo-wodna, 

roślinność segetalna i ruderalna. W granicach terenu opracowania brak jest lasów.  

Polom uprawnym, nieużytkom, osadom ludzkim i drogom towarzyszy również 

roślinność segetalna i ruderalna. Tworzą ją synantropijne zbiorowiska roślin jednorocznych 

i wieloletnich. Zbiorowiska segetalne występują zwykle na obrzeżach pól, przydrożach 

i miedzach. Reprezentowane są przez: komosy, babki, wierzbówki i bylice. W uprawach 

zbożowych występuje mak piaskowy, rumianek polny i chaber bławatek.  

Najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem ruderalnym jest zespół bylicy 

pospolitej i wrotycza zwyczajnego. Jego płaty wykształcają się na zasobnych w biogeny 

nieużytkach, przydrożach, gruzowiskach, przypłociach i zbudowane są przeważnie z: bylicy 

pospolitej, wrotycza zwyczajnego, perzu właściwego i krwawnika pospolitego. Na żyznych 

zasobnych w próchnicę siedliskach śmietników i pod płotami rosną: rdest ptasi, pokrzywa 

zwyczajna, szarłat biały i inne. Na podwórkach i pastwiskach dominuje babka zwyczajna. 

Obszar terenu opracowania użytkowany jest głównie rolniczo, jako grunty orne oraz łąki.  

Na łąkach rozpoznano zespół (Ass.) Lolio-Cynosuretum – zbiorowisko murawowe 

z panującą życicą trwałą oraz udziałem koniczyny białej. 

Fauna w związku z tym zawiera przede wszystkim elementy związane z otwartymi 

obszarami o charakterze rolniczym, w mniejszym stopniu związane z terenami porośniętymi 

zadrzewieniami i zakrzewieniami.  

 

Podstawowe, grupy systematyczne zwierząt tego obszaru to: 

 ssaki (przede wszystkim drobne ssaki pól uprawnych, głównie gryzonie, wśród nich 

mysz domowa, piżmak, szczur wodny, okresowo sarny, dziki i zające); 

 ptaki (głównie gatunki pól uprawnych oraz ptaki drapieżne); 
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 gady (zaskroniec, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec i żmija 

zygzakowata); 

 płazy (lokalnie, na terenach podmokłych, m.in. traszka pospolita i grzebieniasta, kilka 

gatunków żab i ropuch, w tym żaba śmieszka i wodna, żaba trawna, żaba moczarowa); 

 ryby (brak jest zbiorników wodnych, w których mogłyby żyć ryby);  

 bezkręgowce (przede wszystkim owady). 

 

 

Jak wskazano w Prognozie oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo, 

gmina Radzyń Chełmiński - obejmujący swą powierzchnią również teren opracowania „Na 

analizowanym terenie prowadzono obserwacje ilościową i jakościową gatunków ptaków 

odnoszą się wyłączne do obszaru projektowanej elektrowni wiatrowej. Obserwacje 

przeprowadzane były przez zespół specjalistów, pod kierownictwem Michała Przybycina, 

firmę EMPEKO z Poznania. Dane ilościowe i jakościowe pochodzące z przeprowadzonych 

wizji terenowych na danym obszarze (w formie tabeli, z uwzględnieniem gatunków, które na 

analizowanej powierzchni zakładały gniazda oraz gatunków w czasie migracji wiosennych 

i jesiennych), przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1 Ptaki zaobserwowane w terenie opracowania bądź jego sąsiedztwie 

gatunek 

okres fenologiczny 

migracja 

wiosenna 

okres lęgowy 

 

migracja jesienna 

 

zimowanie 

 

myszołów 2 os. 
2 os. (brak 

gniazda) 
2 os. 2 os. 

kruk    1 os. 

żuraw   1 os.  

gąsiorek  
1 os. (możliwe 

gniazdowanie) 
  

 

Źródło: uzupełnienie do Raportu końcowego  z przedrealizacyjnego monitoringu 

ornitologicznego planowanego parku elektrowni wiatrowych „Grudziądz”. 

 

 

 Jak wynika z badań przedstawionych w Raporcie teren ten znajduje się poza istotnymi 

szlakami migracji wiosennej, jednak obserwuje się przeloty stad gęsi zbożowych 

i białoczelnych nad terenem całej powierzchni. Nie przewiduje się istotnego negatywnego 

wpływu elektrowni wiatrowych na migrujące gęsi. Teren znajduje się również poza istotnymi 

szlakami migracji jesiennej, jednak w tym okresie rozległe pola są miejscem odpoczynku stad 

do kilkudziesięciu os. żurawi. Nie przewiduje się negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych 

na ten gatunek. Rycina 5 potwierdza, iż teren pod przewidywaną elektrownię wiatrową nie 

leży w obszarze głównych szlaków migracji roślin i zwierząt. Na podstawie rocznego 
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monitoringu ornitologicznego stwierdza się, że teren objęty przedmiotowym Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest obszarem, na których lokalizacja elektrowni 

wiatrowych nie będzie powodowała znaczącego negatywnego wpływu na populacje ptaków 

lęgowe, migrujące i zimujące”. 

 

4 CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA 
 

 

Antropizacja środowiska przyrodniczego obszaru opracowania przejawia się 

następującymi zjawiskami: 

 synantropizacja roślinności, przekształcenie gleb, degradacja struktury 

ekologicznej terenu oraz specyfika krajobrazu o cechach kulturowego, 

monotonnego krajobrazu rolniczego; w wyniku dominacji rolniczego użytkowania 

ziemi;  

 zanieczyszczenia ziemi w wyniku niewłaściwego nawożenia oraz niewłaściwego 

stosowania środków ochrony roślin; 

 napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia – źródło 

promieniowania elektromagnetycznego i hałasu. 

 

Warunki aerosanitarne  

 

W granicach terenu opracowania nie występują istotne źródła zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego (teren użytkowany jest rolniczo), w związku z tym stan powietrza 

jest prawdopodobnie zadowalający (brak udokumentowania pomiarowego). 

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru to emisja niezorganizowana 

pyłów z terenów pozbawionych roślinności (np. drogi gruntowe), brak jest w sąsiedztwie 

żródeł emisjiniskiej. 

Zgodnie z podziałem kraju na strefy, określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914) teren opracowania znajduje się w strefie kujawsko-

pomorskiej. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, ołów w PM10, arsen w PM10, kadm 

w PM10, nikiel w PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył PM2,5), dla każdej strefy, 

uzyskane w ocenie rocznej za rok 2012 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi wskazały stężenia zanieczyszczeń 

przekraczające poziomy dopuszczalne (DOP) lub poziomy dopuszczalne (DOC) powiększone 

o margines tolerancji, gdy taki jest określony lub też przekraczają poziomy docelowe dla pyłu 

zawieszonego PM10 9 (DOP), benzo(α)pirenu (DOC) oraz ozonu.  
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Porównanie Emisji energetycznej zanieczyszczeń z powiatu grudziądzkiego w latach 

2011 i 2012 r. dowodzi że wzrosła emisja SO2 oraz CO2, zmalała zaś emisja pyłów ze 

spalania paliw oraz CO, prawie pięciokrotnie zmniejszyła się emisja NO2. Niskie stężenie 

SO2 w porównaniu do innych powiatów wynika z tego, iż podwyższone stężenia SO2  

notowane są w tych rejonach województwa, które są gęsto zabudowane, a niska emisja 

energetyczna z palenisk domowych stanowi istotne źródło zanieczyszczeń.  

Wśród podmiotów, które nie podały wielkości emisji, a jedynie zużycie paliwa nastąpił 

spadek zużycia oleju opałowego na rzecz niewielkiego wzrostu zużycia gazu ziemnego 

i znacznego wzrostu węgla kamiennego. 

 

Tabela 2. Emisja energetyczna zanieczyszczeń z powiatu grudziądzkiego w latach 2011-

2012. 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku oraz 

2011 roku. 

 

Hałas 

 

W granicach planu nie występują zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod 

względem emisji hałasu do środowiska.  

 Uciążliwość akustyczna wiąże się w granicach opracowania z hałasem generowanym 

podczas zabiegów agrotechnicznych. W przypadku realizacji obowiązującego planu 

miejscowego będzie wystepowań hałas związanyc z ich eksploatacją. 

Należy stwierdzić, iż w chwili obecnej w granicach terenu występują korzystne warunki 

akustyczne. 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Przebiegająca przez teren opracowania linia elektroenergetyczna średniego napięcia 

15kV stanowi źródło promieniowania elektromagnetycznego. 

Projekt planu wskazuje, iż w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 15kV 

o  szerokości 13 m (po 6,5 m od osi linii) lokalizacja obiektów budowlanych następuje 

na podstawie przepisów odrębnych. 

 

 

POWIAT 

grudziądzki/ 

Rok 

Emisja z podmiotów, które podały ich wielkość 

(tona/rok) 

Zużycie paliwa z pozostałych 

podmiotów, które nie podały 

wielkości emisji 

SO2 NO2 CO CO2 

Pyły ze 

spalania 

paliw 

Pyły 

pozostałe 

Węgiel 

kamienny 

[Mg] 

Gaz 

ziemny 

[tys.m3] 

Olej 

opałowy 

[Mg] 

2012 20,9 9,8 54,4 5409,3 8 0,7 3551,2 2218,2 1003,5 

2011 29,9 13,8 80,7 7800,0 16,1 0,01 3112,1 644,0 388,0 
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Stan zanieczyszczenia wody i przekształcenia jej obiegu 

 

Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w terenie 

opracowania jest przede wszystkim rolnicze wykorzystanie terenu. W rezultacie intensywnej 

gospodarki rolnej poprzez migrację w gruncie niezaabsorbowanych nadwyżek nawozów 

sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Wody powierzchniowe tego obszaru nie 

były badane pod względem stanu zanieczyszczenia.  

 

 

Przekształcenia gleby 

 

Teren opracowania w 99% użytkowany jest rolniczo (poza niewielką powierzchnią 

terenów porośniętą zadrzewieniami). Do podstawowych przekształceń gleby w terenie 

opracowania należą przekształcenia właściwości fizykochemicznych gleb na terenach 

użytkowanych jako grunty orne związane przede wszystkim z zabiegami agrotechnicznymi.  

 

Zagrożenia przyrodnicze 

 

W warunkach środowiska przyrodniczego Polski do podstawowych zagrożeń 

przyrodniczych należą zagrożenie powodziowe, ruchy masowe (zagrożenie 

morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe. 

W granicach terenu opracowania nie występuje zagrożenie powodzią (brak większych 

rzek). Brak jest terenów predysponowanych do osuwania się mas ziemnych. W różnych 

porach roku w granicach terenu opracowania tak jak w całej Polsce, mogą wystąpić 

gwałtowne i obfite opady deszczu lub śniegu. W rolnictwie może to doprowadzić 

do zniszczeń zasiewów i plonów. W okresie wiosenno – letnim i jesiennym mogą wystąpić 

silne wiatry i huragany połączone z wyładowaniami atmosferycznymi oraz ze wzmożonymi 

opadami. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia przesyłowych linii energetycznych, 

napowietrznych linii telekomunikacyjnych, powstawania pożarów. Z poniższego rysunku 

wynika, iż w rejonie obszaru opracowania zjawiska pogodowe zwane trąbami powietrznymi 

miały miejsce. 

  



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE 

Strona | 16  

 

5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA- ZAGROŻENIA I BARIERY 
 

W wieloaspektowej ocenie wartości przyrodniczych wzięto pod uwagę głównie 

naturalność, różnorodność, komplementarność, unikatowość oraz wartość ochroniarską, rolę 

fitocenotyczną. 

 

Naturalność: (zgodność roślinności rzeczywistej z potencjalną) na przedmiotowym 

obszarze mamy do czynienia z przekształceniami roślinności  na powierzchni ok. 95 %. 

Różnorodność (określa stopień zróżnicowania biotopów i związanych  

z nimi zbiorowisk roślinnych) – przedmiotowy teren cechuje średnia ocena różnorodności 

biologicznej. 

 Komplementarność: (ocenie podlega układ przyrodniczy stanowiący pewną 

zamkniętą całość, a znajdujący się w stanie równowagi dynamicznej będącej wypadkową 

pomiędzy procesami rozwojów, a zaburzeniami tego procesu. Wysoką ocenę uzyskują 

pełnowartościowe użytki ekologiczne, rozległe kompleksy lasów mieszanych, większe 

śródpolne uroczyska leśne) - teren opracowania uzyskał średnią ocenę komplementarności. 

Typowość (najwyższą ocenę uzyskują obiekty, w których zachowały się rzadkie w skali 

kraju lub regionu zbiorowiska roślinne oraz zespoły zwierząt, wyrażające cechy typowe dla 

danego regionu) – teren opracowania uzyskał średnią ocenę typowości. 

 Unikatowość (wysoko oceniane są obiekty, w których zachowały się rzadkie w skali 

kraju lub regionu zbiorowiska roślinne i zespoły zwierząt o charakterze naturalnym) obszar 

objęty opracowaniem uzyskał niską ocenę unikatowości. 

Rola fizjocenotyczna: (wysoką ocenę uzyskują oazy biocenotyczne, wyspy i korytarze 

ekologiczne oraz obiekty spełniające funkcje środowiskochronne) obszar objęty 

opracowaniem uzyskał średnią ocenę roli fizjocenotycznej. 

Wartość ochroniarska: (o wysokiej randze i znaczeniu obiektu świadczy jego 

przynależność do systemu obiektów i obszarów chronionych oraz obecność w nim bogatych 

populacji gatunków chronionych lub osobliwości florystycznych i faunistycznych regionu) – 

teren opracowania uzyskał niską wartość ochroniarską. 

Jakość środowiska przyrodniczego przedmiotowego terenu opracowania należy ocenić 

jako niską.  

6 OCENA ODPORNOŚCI ŚRODOWISKA NA ANTROPOPRESJĘ 
 

W stanie istniejącym w teren przekształcony jest działalnością człowieka w różnym 

stopniu. 

W wyniku lokalizacji we skazanym terenie zabudowy nie wystąpi znaczna koncentracja 

zanieczyszczeń powietrza, teren posiada dobre warunki przewietrzenia, przy uzbrojeniu 

terenu w wodociąg nie dojdzie również prawdopodobnie do pogorszenia jakości wód 

gruntowych jak i powierzchniowych. Należy jednak zaznaczyć, iż teren częściowo położony 

jest w strefie odziaływania elektrowni wiatrowych, w której zakazuje się lokalizacji 
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zabudowy na stały pobyt ludzi. Jak wskazano w uchwale intencyjnej ww. terenie zamieżane 

jest umożliwienie lokalizacji fotowoltaiki brak jest przeciskazań do lokalizacji ww funkcji.  

 

7 OCENA ZASIĘGU I RANGI BARIER FIZJOGRAFICZNYCH I PRAWNYCH 
 

Teren opracowania położony jest w obszarze o monotonnej rzeźbie terenu. Brak jest 

form ochrony przyrody, gruntów najwyższej jakości klas I, II, III a i III b - grunty te 

chronione są na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr 503). Jest to bariera względna 

ponieważ grunty te można przeznaczyć pod użytkowanie nie rolnicze w drodze postępowania 

administracyjnego. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki 

rolne klasy I – III   (art.7 ust. 2 pkt 1), wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa. 

8 OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA DO REALIZACJI FUNKCJI 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 
 

Teren wykorzystywany jest rolniczo jako łąka, pastwisko oraz grunt orny. Utrzymanie 

odpowiednio wysokich plonów siana i zbóż jest zależne w pewnym stopniu od poziomu 

agrotechniki i warunków pogodowych.  

Teren opracowania jest terenem o mało urozmaiconej rzeźbie lecz o korzystnych 

warunkach solarnych, korzystnych warunkach termiczno-wilgotnościowych, dobrych 

warunkach przewietrzenia.  

9  OCENA ZGODNOŚCI AKTUALNEGO UŻYTKOWANIA 

I ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI PRZYRODNICZYMI 
 

Tabela 3. Ocena zgodności aktualnego użytkowania i zagospodarowania 

z uwarunkowaniami przyrodniczymi 

Przydatność środowiska do realizacji 

funkcji społeczno-gospodarczych 
Obecny stan zagospodarowania 

Gospodarka rolna  

Tereny wykorzystywane rolniczo 

Jako łąki i pastwiska oraz grunt orny Zabudowa zagorodwa w części terenu 

 ze względu na możliwość lokalizacji 

elektrowni wiatrowych  w 

sąsiedztwie niezalecana) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Teren opracowania wykorzystywany jest rolniczo, zgodnie z wypisem z rejestru 

gruntów  jako nieużytki, grunty klasy IVa, IVb, rowy. Ograniczeniem dla uprawy jest poziom 

wód.  

 

10  POWIĄZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU Z JEGO SZERSZYM 

OTOCZENIEM 
 

 Teren opracowania położony jest na poza zasięgiem korytarzy ekologicznych. 

Położony jest około 12,59 km na południowy-zachód od korytarza ekologicznego Dolina 

Drwęcy-Dolina Wisły.  

 

Odległości terenu opracowania od obszarów przyrodniczych prawem chronionych 

położonych w promieniu do 30km: 

Nazwa Rezerwatu [km] 

Wronie 8.55 

Dolina Osy 11.78 

Rogóźno Zamek 17.60 

Mieliwo 19.89 

Jamy 23.32 

Jamy - otulina 24.09 

Rzeka Drwęca 24.21 

Stręszek 25.69 

Okonek - otulina 26.21 

Okonek 26.26 

Wyspa na Jeziorze Partęciny Wielkie 26.56 

Tomkowo 26.63 

Żurawie Bagno 27.66 

Bobrowisko 27.90 

Bachotek - otulina 28.25 

Bachotek 28.37 

Grabowiec 29.22 

Retno 29.33 

Kociołek 29.74 

Jezioro Fletnowskie 29.78 

Uroczysko Piotrowice 29.89 

 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Brodnicki Park Krajobrazowy 15.67 

Nadwiślański Park Krajobrazowy 22.18 

Chełmiński Park Krajobrazowy 22.80 
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Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny "Zgniłka-Wieczno-Wronie" 6.23 

Doliny Osy i Gardęgi 8.33 

Strefy Krawędziowej Doliny Wisły 11.88 

Doliny Drwęcy 14.63 

Skarliński 18.08 

Jeziora Goryńskiego 23.25 

Sadliński 24.74 

Morawski 24.94 

 

Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Słupski Gródek nad Osą 12.88 

Oz Tymawski 20.10 

Park Miejski 20.71 

Las Słupnicki 25.18 

 

 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Wisły PLB040003 21.91 

 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 

Dolina Osy PLH040033 10.55 

Ostoja Brodnicka PLH040036 16.10 

Dolina Kakaju PLH280036 20.80 

Cytadela Grudziądz PLH040014 22.62 

Dolina Drwęcy PLH280001 24.05 

 

Stanowiska dokumentacyjne 

Nazwa [km] 

Białochowo 22.86 
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11  WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W 

ŚRODOWISKU 
 

W chwili obecnej, teren opracowania nie jest wystawiony na działalność czynników 

mogących powodować istotne, zauważalne zmiany w środowisku. Zagospodarowanie 

rolnicze ma tu miejsce od wielu lat i nie przewiduje się, iż dalsze użytkowanie terenu 

w obecny sposób wpłynie niekorzystnie na stan środowiska. Powstanie niekorzystnych zmian 

może mieć miejsce poprzez nowe zagospodarowanie.  

 

Tabela 4 Zmiany zachodzących w środowisku w przypadku kontynuacji funkcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 WNIOSKI 
 

Teren objęty niniejszym opracowaniem ze względu na zróżnicowaną przydatność dla 

rolnictwa posiada zróżnicowane warunki do kontynuacji funkcji rolniczej (z ograniczeniami).  

W celu utrzymania dobrego stanu środowiska przy planowaniu nowego 

zagospodarowania należy uwzględnić funkcję terenu w obowiązującym planie miejscowym 

oraz jego lokalizację w strefie ochronnej dla której obowiązują ograniczenia w zabudowie. Na 

załączniku do ekofizjografii wskazano przebieg opisanej strefy. 

W terenie brak jest cennych komponentów środowiska brak jest obszarów, które 

powinny pełnić funkcje przyrodnicze.  

 

Komponenty 

środowiska 
Zmiany 

Rzeźba terenu Nie ulegnie zmianie 

Bioklimat i jakość 

powietrza 

atmosferycznego 

W stanie istniejącym teren 

opracowania bezpośrednio 

narażony jest na niewielkie 

zanieczyszczenie spalinami  z 

przejeżdżających pojazdów 

(drogi polne)  

Klimat akustyczny Nie ulegnie zmianie 

Jakość wód 

powierzchniowych  

i podziemnych 

Nie ulegnie zmianie 

Pokrywa roślinna Nie ulegnie zmianie 

Krajobraz  Nie ulegnie zmianie 


