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Wykaz skrótów:
BDL – Bank Danych Lokalnych,
Dz. U. – Dziennik Ustaw,
GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
GUS – Główny Urząd Statystyczny,
GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych,
JCW – Jednolita Część Wód,
JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych,
JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych,
mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
N - azot ogólny,
NH4 – amon,
NOx - tlenki azotu w spalinach samochodowych,
OSChR – Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza,
OZE – Odnawialne Źródła Energii,
PGW Wody Polskie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
PLB, PLH – krajowe Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków otrzymały kod zaczynający się
od liter PLB, gdzie „PL” oznacza że teren znajduje się w Polsce, natomiast „B” po angielsku
„birds” oznacza ptaki. Polskie Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk posiadają natomiast kod
PLH gdzie „H” po angielsku „habitat” oznacza siedlisko.
ppk – punkt pomiarowo – kontrolny,
PPD, PSD – poniżej stanu dobrego (jakość wód powierzchniowych),
P - fosfor ogólny,
PM 10 – cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 10 µm,
PM 2,5 – cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 2,5 µm,
PMŚ - Państwowy Monitoring Środowiska,
PEM – pola elektromagnetyczne,
PIG-PIB - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
POŚ – Program Ochrony Środowiska,
PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
r. – rok,
RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
RLM – równoważna liczba mieszkańców,
RPO – Regionalny Program Operacyjny
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
S.A. – Spółka akcyjna,
SO2 – dwutlenek siarki,
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska,
ZDR – Zakład Dużego Ryzyka,
ZZR – Zakład Zwiększonego Ryzyka.
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1.

WSTĘP

1.1.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raport z realizacji programu
ochrony środowiska.
Opracowanie stanowi realizację ustawowego obowiązku w okresie od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko opracowany raport podlega zamieszczeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

1.2.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” r. za lata 2019-2020
przyjętego jako Załącznik do Uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2019.
Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera niniejszy raport odpowiada treści
przyjętego programu ochrony środowiska, w szczególności odnosi się do celów
wyznaczonych w ramach 10 obszarów interwencji:
1. Obszar interwencji OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA –
Cel: dotrzymanie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego.
2. Obszar interwencji ZAGROŻENIA HAŁASEM – Cel: poprawa jakości stanu
akustycznego środowiska.
3. Obszar interwencji POLA ELEKTROMAGNETYCZNE – Cel: ochrona ludności przez
zagrożeniami pól elektromagnetycznych.
4. Obszar interwencji GOSPODAROWANIE WODAMI – Cele: zapobieganie
zagrożeniom powodziowym; dobra jakość wód i ich ochrona.
5. Obszar interwencji GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA – Cel: uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej.
6. Obszar interwencji ZASOBY GEOLOGICZNE – Cel: racjonalne gospodarowanie
zasobami geologicznymi.
7. Obszar interwencji GLEBY – Cel: ochrona gleb.
8. Obszar interwencji GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
ODPADÓW – Cel: rozwój systemu gospodarki odpadami.
9. Obszar interwencji ZASOBY PRZYRODNICZE – Cel: ochrona zasobów
przyrodniczych.
10. Obszar interwencji ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI – Cel: przeciwdziałanie
występowaniu poważnych awarii.
5

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Kruszwica za lata 2019-2020

Raport uwzględnia dane raportowe z okresu sprawozdawczego. W dokumencie tym
przedstawiane są postępy z realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska.
Niniejszy raport nawiązuje również do wytycznych do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opublikowanych przez Ministerstwo
Środowiska we wrześniu 2015 r. Raport wykonano w ten sposób, aby prezentowane dane
mogły stanowić podstawę do opracowania nowego programu ochrony środowiska dzięki
rzeczowej i merytorycznej ocenie stanu środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury
komunalnej związanej z ochroną środowiska.

1.3.

POTRZEBA I CEL OPRACOWANIA

Powszechne zainteresowanie problematyką ochrony środowiska w każdej dziedzinie
życia człowieka wymaga opracowywania dokumentów, które zbierają informacje o stanie
środowiska przyrodniczego człowieka oraz wyznaczają cele ekologiczne, które prowadzą
w konsekwencji do zrównoważonego rozwoju obszaru.
Wynikiem procesu planowania są programy zawierające wizję rozwoju systemu
zarządzania ochroną środowiska, określające opcje i warunki rozwiązań. Takim właśnie jest
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2019-2020 z perspektywą do
roku 2025”.
Ważne jest, aby prowadzić ciągłą aktualizację zamierzonych działań, dostosowywać
je do aktualnej sytuacji i mierzyć ich stopień wykonania. Przeprowadzanie analiz czasowych
pozwala określić obszary, które faktycznie się rozwijają, a nad którymi trzeba nadal
pracować.
Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem polityki ochrony środowiska Gminy
Kruszwica opisanym w raportowanym programie powinno dać odpowiedź na pytanie,
w jakim stopniu udało się zrealizować przyjęte założenia i zaplanowane przedsięwzięcia.
Zadaniem raportu jest więc ocena zakresu i stopnia wykonanych zadań, które
przewidziano do realizacji w raportowanym programie. Zgodnie z dostępnymi danymi
oceniono stan i jakość poszczególnych komponentów środowiska.

1.4.

METODA OPRACOWYWANIA PROGRAMU

Zakres niezbędnych informacji jakie powinien zawierać raport wynika z treści
przyjętego Programu. W niniejszym raporcie przedstawiono postępy w realizacji zadań
zapisanych w programie.
W celu opracowania niniejszego raportu skorzystano z danych zawartych
w sprawozdaniach z budżetu Gminy Kruszwica, a także danych pozyskanych od jednostek
i instytucji działających na tym terenie.
Do opisu stanu środowiska wykorzystano przede wszystkim dane Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy.
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Ważnym źródłem danych w zakresie analizy wskaźnikowej były informacje
prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny.
W dokumencie wykorzystano informacje dostępne w publikacjach instytucji
działających w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Kruszwica oraz danych
literaturowych.

1.5.

OBSZAR DLA KTÓREGO SPORZĄDZANY JEST RAPORT

Raport dotyczy Gminy Kruszwica, której powierzchnia wynosi 26 241 ha. Leży ona
w powiecie inowrocławskim, który znajduje się na terenie województwa kujawsko pomorskiego.
Zgodnie z danymi GUS:
w dniu 31.12.2019 r. zamieszkiwało 19 213 osoby,
w dniu 31.12.2020 r. zamieszkiwało 19 012 osób.

Ryc. 1. Mapa Gminy Kruszwica
Źródło: https://kruszwica.e-mapa.net/
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2.

OCENA ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W LATACH 2019-2020
W OBSZARACH INTERWENCJI PRZEWIDZIANYCH W RAPORTOWANYM
PROGRAMIE

2.1.

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA

Podstawę oceny jakości powietrza stanowią określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845 z późn. zm.) poziomy substancji w powietrzu:
dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych i alarmowe. W niektórych przypadkach
w ww. rozporządzeniu określono dozwoloną liczbę przekroczeń określonego poziomu,
a także terminy, w których określony poziom powinien zostać osiągnięty. Rozporządzenie
zostało opublikowane Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845).
Wartości poszczególnych poziomów substancji w powietrzu zostały zróżnicowane
ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Dla każdego z tych kryteriów zostały
określone odrębne wymagania dotyczące lokalizacji stacji pomiarowych, a także
wymaganego zakresu wykonywanych badań.
W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu
ochrony zdrowia ludzi obecnie uwzględnia się: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu
(NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10 i PM2,5, metale ciężkie:
ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz benzo(a)piren (B(a)P) w pyle
PM10.
Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin
obejmują: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu NOx i ozon (O3).
W ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie
krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów:
dopuszczalnych, docelowych lub celu długoterminowego w powietrzu. Substancje te zostały
wybrane ze względu na powszechność występowania i szkodliwość dla zdrowia ludzkiego
i roślin.
Na terenie Gminy Kruszwica głównym źródłem zanieczyszczeń jest emisja
powierzchniowa pochodząca z tradycyjnych źródeł energii oraz obiektów komunalnych.
Głównym problemem jest spalanie niskiej jakości surowców w przestarzałych i mało
wydajnych piecach w gospodarstwach domowych. Problem jest szczególnie widoczny
w zwartej, słabo przewietrzanej zabudowie w okresie jesienno-zimowym i bezwietrzne dni.
Podobny problem może występować również w małych firmach produkcyjno-usługowych,
z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia. Na stan powietrza w Gminie ma również
istotny wpływ działające na jej terenie podmioty gospodarcze. Do największych emiterów na
terenie Gminy należą Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w Kruszwicy ul. Niepodległości
42, 88-150 Kruszwica oraz Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia
Kruszwica”, ul. Niepodległości 38/40, 88-150 Kruszwica.
Jedynie w przypadku NO2 istotny jest też udział zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Warto w tym aspekcie zwrócić uwagę na fakt, że przez opisywany obszar przebiega droga
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krajowa nr 62 oraz droga krajowa nr 15 (obwodnica Inowrocławia) prowadzące głównie ruch
tranzytowy.
Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych
nazywanych strefami, obejmujących obszar całego kraju.
Według tego podziału w województwie kujawsko-pomorskim wydzielono 4 strefy:
aglomerację bydgoską, miasto Toruń, miasto Włocławek i strefę kujawsko - pomorską.
Gmina Kruszwica należy do strefy kujawsko - pomorskiej.
Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest
zaliczenie strefy do odpowiedniej klasy.
Gmina Kruszwica znajduje się w obszarach przekroczeń w strefie kujawskopomorskiej w rocznych ocenach jakości powietrza za lata 2019 i 2020 biorąc pod uwagę:
 BaP -ze względu na stężenie średnie roczne w pyle zawieszonym PM10;
 O3 - - ze względu na liczbę dni z przekroczeniem poziomu 8h;
 O3 - ze względu na wartość AOT40 (poziom celu długoterminowego).
Natomiast w wyniku modelowania matematycznego, przekroczenia pyłów PM10
i PM2,5 bezpośrednio w granicach gminy nie zostały wykazane, jednak stwierdzono
je w strefie kujawsko – pomorskiej traktowanej jako całość.
Ze względu na brak stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Gminy Kruszwica
należy bazować na danych dla całej strefy kujawsko - pomorskiej w skład której wchodzi
Gmina. W tabeli przedstawiono klasy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń
w strefie kujawsko - pomorskiej w latach 2019-2020.
Dane zaprezentowano w ujęciu poszczególnych lat biorąc pod uwagę kryterium
ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony roślin.
Tabela 1. Wynikowe klasy strefy kujawsko - pomorskiej dla poszczególnych
zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej w latach 2019-2020 dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Klasa
Zanieczyszczenie
2019 r.
2020 r.
SO2 (dwutlenek siarki)
A
A
NO2 (dwutlenek azotu)
A
A
CO (tlenek węgla)
A
A
C6H6 (benzen)
A
A
A/C1
PM 2,5 (pył zawieszony)
A/A1
C
C
PM 10 (pył zawieszony)
C
C
B(a)P (benzo(a)piren)
As (arsen)
A
A
Cd (kadm)
A
A
Ni (nikiel)
A
A
Pb (ołów)
A
A
O3 dc (ozon
A
A
– poziom docelowy)
O3 dt (ozon
D2
D2
– poziom długoterminowy)
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
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
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poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 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.
Dla pyłu zawieszonego PM2,5 i kryterium – 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.

Tabela 2. Wynikowe klasy strefy kujawsko - pomorskiej dla
poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie
rocznej w latach 2019-2020 dokonanej z
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu
ochrony roślin
Klasyfikacja wg rodzajów
zanieczyszczeń
Strefa
Rok
O3
O3
NO2
SO2
(dc)
(dt)
D2
2019
A
A
A
Strefa kujawsko pomorska
D2
2020
A
A
A
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, objaśnienia
oznaczeń literowych takie same jak w poprzedniej tabeli

Realizacja zadań przebiega nie tylko na szczeblu gminnym, ale również powiatowym
i wyższych szczebli. Prowadzono zadania polegające na działaniach naprawczych
ograniczających zanieczyszczenie powietrza oraz ograniczenie emisji gazów i pyłów do
powietrza:
1. określanie w pozwoleniach na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
i zgłoszeniach instalacji obowiązku do minimalizacji wprowadzania zanieczyszczeń
do powietrza oraz nakładanie obowiązku do pomiarów emisji;
2. tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego w ramach przebudowy dróg
przebiegających przez teren Gminy Kruszwica;
3. bieżące remonty i modernizacja dróg w granicach Gminy Kruszwica (redukcja emisji
powierzchniowej zanieczyszczeń).

Część mieszkańców Gminy Kruszwica korzysta z sieci gazowej. Na opisywanym
obszarze funkcjonuje sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Przez wschodnią
część Gminy przebiega gazociąg tranzytowy DN1400 (11,94 km), na południe od niego
biegnie gazociąg DN 700 (17,5 km). Na postawie danych pozyskanych z GUS na
analizowanym terenie:
-

Odsetek mieszkańców gminy korzystających z sieci gazowej wynosiła w całym
okresie sprawozdawczym 48,1 %, natomiast w samej Kruszwicy wynosi ona 89,8 %.
Długość czynnej sieci gazowej ogółem w 2019 r. wynosiła 74 142 m, natomiast 2020
wzrosła o kolejne 918 m i wynosiła ogółem 75 060 m.
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-

W 2019 r. funkcjonowały 808 przyłącza gazowe w tym 698 przyłączy prowadziło do
budynków mieszkalnych, natomiast w 2020 przybyło ogółem 12 kolejnych przyłączy
i ich stan na dnia 31.12.2020 w gminie Kruszwica wynosił 820 przyłączy.

Na terenie Gminy Kruszwica w strukturze Przedsiębiorstwa Komunalne w Kruszwicy
Sp. z o.o. działa Zakład Energetyki Cieplnej. Obszar zasilania w ciepło to osiedla
mieszkaniowe Zagople I, II i III w Kruszwicy. Moc zainstalowana wynosi 10,8 MW. Długość
sieci ciepłowniczej wynosiła 4,6 km (wraz z przyłączeniami), a liczba przyłączy wynosiła
36 sztuk.
Działaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza powinny być:
 systematyczne przeprowadzanie działań termomodernizacyjnych budynków
co przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło;
 wyeliminowanie spalania paliw złej jakości w piecach domowych;
 wyeliminowanie spalania odpadów w paleniskach domowych;
 ograniczenie emisji liniowej (z dróg);
 usprawnienie ruchu, w celu zmniejszenia emisji spalin, budowa ścieżek rowerowych,
 rozwój technologii energooszczędnych;
 zwiększanie udziału OZE;
 budowa i rozbudowa sieci gazowej;
 rozwój zorganizowanych systemów ciepłowniczych (np. w budynkach
wielorodzinnych).

2.2.

ZAGROŻENIA HAŁASEM

Przez opisywany obszar nie przebiegają drogi wielu kategorii. Ruch tranzytowy
skupia się na drodze krajowej nr 62 prowadzącej ze Strzelna do Siemiantyczek, przez
Włocławek (kierunek zachód – wschód) oraz drodze krajowej nr 25 stanowiącą obwodnice
Inowrocławia. Ruch regionalny i lokalny dotyczy dróg powiatowych i gminnych.
Przez teren Gminy przebiegają dwie czynne linie kolejowe:


Nr 231 – Inowrocław – Kruszwica (linia PKP Cargo obsługująca zakłady przemysłowe
w Kruszwicy – relacja Kruszwica – Inowrocław);
 Nr 131 - magistrala węglowa Chorzów – Inowrocław – Bydgoszcz – Tczew dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia państwowego przebiegająca
przez wschodnią część gminy na osi północ – południe (jest to linia uzupełniająca
system głównych europejskich linii kolejowych).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
przekazała następujące informacje dotyczące lat 2019-2020:
 w latach 2019-2020 w obszarze administracyjnym Gminy Kruszwica w zarządzie
Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad pozostawała droga krajowa nr 62 od
km 6+549 do km 27+678 oraz 15f 002-953 km do 003+499 km, 003+734 km do
003 +942, 004+042 do 002+977;
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w 2019 r. na obszarze administracyjnym Gminy Kruszwica przeprowadzono
przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV nad DK 62 w miejscowości Kobylniki
o długości 0,386 km i wyniosło to ponad 543 tys. zł;
w latach 2019-2020 przeprowadzono wycinkę 11 drzew na terenie Gminy Kruszwica
oraz 7 nasadzeń;
w 2019 r. przeprowadzano działanie w zakresie ochrony akustycznej mianowicie
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 na odc. Kruszwica - Grodztwo
(budowa ciągu pieszo - rowerowego) o długości 2,873 km za kwotę 3,078 mln zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w latach 2019-2020 w ramach zadania
„Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych” wyremontowane zostały
następujące odcinki dróg powiatowych:
 2565C Janowice - Bożejewice - Sławsk Wielki o łącznej powierzchni 313,00 m² 24 923,00 zł;
 2450C Stodoły - Kraszyce - Polanowice o łącznej powierzchni 3 959 m² 258 667,71 zł;
 2575C Wola Wapowska - Skotniki - Szostka Duża - Broniewo o łącznej powierzchni
4 083,10 m² - 285 321,44 zł;
 W latach 2019 — 2020 wykonane zostały nasadzenia drzew w ramach kompensacji
przyrodniczej na podstawie decyzji administracyjnych w ilości;
 2019 r. - 20 szt. drzew za kwotę 2 000,00 zł;
 2020 r. -114 szt. drzew za kwotę 1 5670,00 zł.
Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w latach sprawozdawczych nie podejmował
działania dotyczącego budowy zatok, chodników, ścieżek rowerowych, ochrony akustycznej
oraz pętli autobusowych.
Wydział Planowania i Dokumentacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
poinformował, że przez teren Gminy Kruszwica przebiega odcinek drogi wojewódzkiej nr 412
Przedbojewice – Kobylniki.
- w 2020 na obszarze Gminy Kruszwica nasadzono 4 drzewa i był to koszt 520 zł
brutto oraz wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno –
asfaltową o koszcie 158 473,84 zł brutto.
Tabela 3. Badane odcinki DK62
Numer
Lp.
Opis Fragmentu
drogi
1. DK 62
Kobylniki-Radziejów
2. DK 62
Kobylniki-Radziejów
3. DK 62
Kobylniki-Radziejów
4. DK 62
Kobylniki-Radziejów

Kilometraż
początek
koniec
11+103
13+678
13+678
19+427
19+427
24+564
24+564
27+678

długość
[km]
2,575
5,749
5,137
3,114

Źródło: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3000000 pojazdów
rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Na terenie Gminy Kruszwica w latach 2019-2020 Główny Inspektor Ochrony
Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy sporządził.
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej
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3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Odbywał się
on na odcinku drogi krajowej nr 62, która częściowo przebiega przez Gminę Kruszwica.
Sprawdzano w nim wartość wskaźnika M odnoszącego się do wielkości przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu i liczby mieszkańców na tym terenie. Wyższe wartości
wskaźnika M oznaczają większą liczbę mieszkańców narażoną na wysokie poziomy hałasu.
Na odcinku drogi krajowej numer 62 Fragment znajdujący się w Gminie wynosił 16,575 km
i znajdował się na trasie Kobylniki-Radziejów od 11+103 km do 27+678.
Na całym odcinku DK 62 była sprawdzana wartość wskaźnika LDWN. Budynki
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży zagrożonych
ponadnormatywnym poziomem hałasu, gdzie wskaźnik LDWN badany na odcinku DK 62
znajdował się na poziomie 0-5[dB] (niedobry stan warunków akustycznych środowiska), były
dwa.
Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas, oceniany wskaźnikiem
LDWN wzdłuż całego odcinka DK 62:
 55-60[dB] - 1 198 osób;
 60-65[dB] - 759 osób;
 65-70[dB] - 698 osób;
 70-75[dB] - 208 osób;
 > 75[dB] - 28 osób.
Badany obszar zaprezentowano na rycinie.

Ryc. 2. Monitoring hałasu komunikacyjnego na DK 62 w 2019 r.
Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej
3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2.3.

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Najpowszechniej
występującymi
instalacjami
będącymi
źródłami
pól
elektromagnetycznych, które mają wpływ na ogólny poziom pól w środowisku są linie
elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii
komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne. Jednak jeśli są one odpowiednio usytuowane
względem budynków użytkowanych przez mieszkańców to nie stanowią zagrożenia. Pomiary
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nie były wykonywane w latach 2019-2020, natomiast zostały wykonywane w roku 2018
co według autora opracowania jest ważną informacją, ponieważ w tamtym pomiarze nie
odnotowano przekroczenia, a wartość wynosiła 0.35 [V/m].
Operatorem elektroenergetycznym w Gminie Kruszwica jest ENEA Operator
Sp. z o.o. Spółka realizuje swoje zadania w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
w oparciu o sieci niskiego napięcia - nn (0,4 kV), średniego napięcia - SN (15 kV) oraz
wysokiego napięcia - WN (110 kV).

2.4.

GOSPODAROWANIE WODAMI

2.4.1. WODY POWIERZCHNIOWE

Gmina Kruszwica położona jest w obszarze dorzecza Odry, w regionach wodnych
Warty i Noteci. Obszarem administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy działający w strukturach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
W granicach Gminy Kruszwica występuje 15 zlewni JCWP z czego 14 to Jednolite
Części Wód Powierzchniowych Rzek, a jedna to Jednolita Część Wód Powierzchniowych
Jezior (JCWP1). Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP2) wraz ich
stanem zaprezentowano w tabeli.
Tabela 4 Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie Gminy
Kruszwica ze wskazaniem stanu wód i informacją czy JCWP jest zagrożona
nieosiągnięciem celów środowiskowych
Czy JCWP jest
zagrożona
Lp.
Nazwa JCWP
Kod JCWP
Stan wód nieosiągnięciem
celów
środowiskowych?
Jednolite Części Wód Powierzchniowych - rzeczne
Dopływ z Bronikowa
Kanał Bachorze
Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu
z Jez. Ostrowskiego do ujścia

RW60000188176
RW6000018817899

zły
zły

niezagrożona
zagrożona

RW600001881796

zły

zagrożona

4.

Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego

RW6000171881729

zły

niezagrożona

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dopływ ze Strzelna
Dopływ z Dobrego
Dopływ z Bronisławowa
Dopływ z Kol. Czołowo
Dopływ spod Żernik
Kanał Bachorze Małe
Dopływ z Bożejewic
Dopływ spod Żegotek

RW6000171881748
RW60001718817869
RW6000171881788
RW60001718817949
RW60001718817989
RW6000171881912
RW6000171881952
RW600017188198

zły
zły
zły
zły
zły
zły
zły
zły

niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

1.
2.
3.

1

JCWP - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
2
JCWP - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
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Lp.

13.
14.
15.

Nazwa JCWP

Kod JCWP

Czy JCWP jest
zagrożona
Stan wód nieosiągnięciem
celów
środowiskowych?

Noteć od Dopływu spod Sadlna
RW60002018817999
zły
do wypływu z Jez. Gopło
Noteć od wypływu z Jeziora
RW6000201881991
zły
Gopło do Starej Noteci
Jednolite Części Wód Powierzchniowych - jeziorne
Gopło
LW10396
zły

zagrożona
zagrożona
zagrożona

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967)

Dane dotyczące oceny jakości wód w granicach JCWP zawiera Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).
W Planie określono czy dana JCWP jest w dobrym czy złym stanie ekologicznym
oraz czy zagrożone jest osiągnięcie celów środowiskowych przewidzianych dla tych JCWP.
W formie tabelarycznej przedstawiono dane badanych JCWP pod tym kątem.
Tabela 5. Wykaz celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych na terenie Gminy Kruszwica
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Cele środowiskowe
Stan lub potencjał
Stan
ekologiczny
chemiczny
Jednolite Części Wód Powierzchniowych - rzeczne
umiarkowany potencjał
Kanał Bachorze
RW6000018817899
ekologiczny
Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu
umiarkowany potencjał
RW600001881796
z Jez. Ostrowskiego do ujścia
ekologiczny
umiarkowany stan
Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego
RW6000171881729
ekologiczny
Noteć od Dopływu spod Sadlna do
poniżej
RW60002018817999
zły potencjał ekologiczny
wypływu z Jez. Gopło
dobrego
Noteć od wypływu z Jeziora Gopło
umiarkowany potencjał
RW6000201881991
do Starej Noteci
ekologiczny
Jednolite Części Wód Powierzchniowych - jeziorne
poniżej
Gopło
LW10396
zły potencjał ekologiczny
dobrego
Nazwa JCWP

Kod JCWP

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967)

Obszar Gminy Kruszwica jest obszarem
szczególnego zagrożenia powodzią
i obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Zasięg tych obszarów przedstawiono
na rycinie poniżej.
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Ryc.3. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi – rzeczne
Źródło: https://kruszwica.e-mapa.net/

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części
wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prezentuje się
poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym
stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności
człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę
stanu JCWP.
Poniżej przedstawiono wyniki monitoringu wód powierzchniowych Gminy Kruszwica
z ostatnich lat. Należy jednak zauważyć, że przedstawiono dane dotyczące zlewni
Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek obejmujące przynajmniej częściowo obszar
gminy. Natomiast sam punkt monitoringowy może znajdować się poza jej granicą
administracyjną. Odniesiono się w szczególności do lat 2019-2020 będących przedmiotem
niniejszego raportu, jednak z uwagi na fakt, że niektóre oceny obejmowały szerszy zakres
lat, podano pełne dane wielolecia – podobnie prezentuje je GIOŚ. Nie wszystkie Jednolite
części wód znajdujące się w Gminie Kruszwica były badane pod względem elementów
biologicznych, fizykochemicznych oraz hydromorfologicznych.
Wyniki monitoringu badanych JCWP przedstawiono w tabeli.
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Tabela 6. Klasyfikacja i ocena stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek i Jezior
obejmujących swym zasięgiem Gminę Kruszwica

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa JCWP

Kanał Bachorze
PLRW6000018817899
Kanał Ostrowo-Gopło od
wypływu z Jez.
Ostrowskiego do ujścia
PLRW600001881796
Dopływ z Piotrkowa
Kujawskiego
PLRW6000171881729
Noteć od Dopływu spod
Sadlna do wypływu z Jez.
Gopło
PLRW60002018817999
Noteć od wypływu z
Jeziora Gopło do Starej
Noteci
PLRW6000201881991

Klasa elementów
biologicznych
hydromorfologicznych
fizykochemicznych
Nazwa punktu
pomiarowo - kontrolnego rok /
rok / lata
rok / lata
lata
klasa
klasa
klasa
oceny
oceny
oceny
Jednolite Części Wód Powierzchniowych - rzeczne
Kanał Bachorze 2017
III
2017
>I
2017
I
Kruszwica

Stan /
potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny

Ocena
stanu
JCWP

III –
umiarkowany

brak oceny

zły

Kanał Ostrowo-Gopło,
Siemionki

2017

III

2017

>I

2017

I

III –
umiarkowany

brak oceny

zły

Dopływ z Piotrkowa
Kujawskiego - ujście do
jez. Gopło, Mietlica

2018

III

2018

>I

2018

>II

III –
umiarkowany

brak oceny

zły

Noteć - poniżej jeziora
Gopło, Kobylniki

2017

V

2017

>I

2017

>II

V- zły

poniżej dobrego

zły

Noteć - Leszczyce

2017

III

brak

brak

2017

>II

III –
umiarkowany

brak oceny

zły

>II

V – zły

poniżej dobrego

zły

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - jeziorne
6.

Gopło PLLW10396

jez. Gopło - stanowisko
5

2019

V

2016

II

2019

Źródło: dane GIOŚ, zastosowano skalę zgodnie z zasadami przewidzianymi poniżej. Zakres danych:
Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019
na podstawie monitoringu – tabela dostępnych na https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod
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2.4.2. WODY PODZIEMNE

Obszar Gminy Kruszwica położony jest w zasięgu Jednolitych Części Wód
Podziemnych o numerze 43 (Europejski kod PLGW600043). Dane dotyczące jakości wód
podziemnych na terenie Gminy Kruszwica pozyskano na podstawie analizy mapy stanu
jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wg podziału na 172 obszary prezentowanej
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w portalu www.mjwp.gios.gov.pl.

Ryc. 4 Granice Jednolitych Części Wód Podziemnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zgodnie z monitoringiem diagnostycznym badano stan chemiczny i ilościowy
JCWPd. Mógł on zostać określony jako dobry lub słaby. Należy jednak podkreślić, że dane
te dotyczą całych jednolitych części wód podziemnych i tak są prezentowane przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska. Dostępne są dane za rok 2019.
Stan chemiczny i ilościowy JCWPd nr 43 określono jako słaby, czego powodem
w 2019 r. było przekroczenie wartości progowej dobrego stanu chemicznego wód
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poziemnych wskaźników: Fe, TOC K, NO3, SO4, Na, Cl, HCO3, As – pierwszy i trzeci
kompleks wodonośny. Warstwy wodonośne ujmowane w tych punktach w większości
przypadków nie posiadają żadnej izolacji. Zatem są one szczególnie narażone
na zanieczyszczenie pochodzenie antropogenicznego, na co może wskazywać obecność
szczególnie NO3, SO4 i K. Obecność w składzie chemicznym Na i Cl mogą być efektem
nadmiernej eksploatacji wód podziemnych lub ascenzji wód zmineralizowanych. Zasięg
zanieczyszczenia oszacowano na 55,92 %. Stwierdzono stan słaby, także ze względu na
ascenzję wód słonych dopływających z niżej występujących poziomów wodonośnych piętra
mezozoiku (kreda i jura) oraz częściowo zasolonych warstw neogeńsko – paleogeńskich.
O ocenie zadecydowały wyniki analiz fizyczno-chemicznych wody w punkcie monitoringu
stanu chemicznego 1 179, zlokalizowanym w Sikorowie, jednak nie stwierdzono
statystycznie znaczącego trendu wzrostowego przekroczonych wskaźników indykatywnych
zasolenia (PEW, Cl i Na) dla zakresu czasowego 2007–2019, reprezentatywnego
statystycznie. Współczynnik determinacji dla wszystkich wskaźników indykatywnych wynosił
R2 < 0,6. Punkt monitoringu stanu chemicznego nr 1 179 ujmuje czwartorzędowy poziom
wodonośny, występujący w przedziale głębokości od 70 do 80 m.
Wody podziemne w latach 2019-2020 były badane w punktach monitoringowych
zlokalizowanych poza Gminą Kruszwica, ale znajdujących się w jednej JCWPd.
Gmina Kruszwica znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
jakim jest GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

2.5.

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

Uchwała nr XXV/286/2020 rady miejskiej w Kruszwicy z dnia 3 grudnia 2020 r.
Wyznacza się aglomerację Kruszwica o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 22 739
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Szarleju (działki ewidencyjne nr 68/3 i 68/4, obręb
Szarlej, Gmina Kruszwica).
W obszar i granice aglomeracji Kruszwica wchodzą następujące miejscowości:
miasto Kruszwica (część miasta), Arturowo, Bachorce (w części), Baranowo (w części),
Bródzki, Brześć (w części), Chrosno (w części), Cykowo, Giżewo (w części), Głębokie,
Gocanowo (w części), Gocanówko (w części), Grodztwo (w części), Janocin (w części),
Karczyn, Karsk (w części), Kicko, Kobylniki, Lachmirowice (w części), Łagiewniki,
Maszenice, Ostrowo (w części), Piaski (w części), Piecki (w części), Polanowice (w części),
Popowo (w części),Racice, Rożniaty, Rzepowo (w części), Słabęcin, Sukowy (w części),
Szarlej, Tarnowo (w części), Tarnówko (w części), Witowice (w części), Witowiczki, Wola
Wapowska (w części).
Poniżej przedstawiono dane w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej zgodnie
z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2019-2020.
Zgodnie z danymi GUS wg stanu na 31.12.2020 r. odsetek mieszkańców
korzystających z sieci wodociągowej wynosił ponad 99 %. Zużycie wody w gospodarstwach
domowych na jednego mieszkańca w okresie sprawozdawczym wynosiło w 2019- 26,8 m³,
natomiast w 2020 wzrosło o 0,7 m³ na osobę. Długość czynnej sieci wodociągowej
rozdzielczej na koniec 2020 r. wyniosła 242,9 km, a do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania prowadziło 2 514 przyłączy wodociągowych.
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Woda dostarczona gospodarstwom domowym na koniec 2020 wzrosła o 0,03 %
w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 526,7 tys. m³. Zużycie wody w gospodarstwach
domowych na 1 mieszkańca wzrosło z 30,7 m3 do 31,2 m3.
Na terenie Gminy Kruszwica w latach 2019-2020 wystąpiło 59 awarii sieci
kanalizacyjnej. Minimalnie wzrósł odsetek mieszkańców korzystających z sieci
kanalizacyjnej: 72,4 % wg stanu na 31.12.2019 r. do 72,5 % wg stanu na 31.12.2020 r.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wzrosła w okresie sprawozdawczym o 5,2 km i na
koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 125,3km Zwiększyła się nieznacznie objętość
ścieków oczyszczanych odprowadzonych siecią kanalizacyjną: z 598 tys. m3 do 616 tys. m3.
W roku-2020 liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła o 10 względem
roku poprzedniego i wynosiła 95 sztuk, natomiast liczba zbiorników bezodpływowych w 2020
zmalała z 883 względem roku poprzedniego do 748. Na terenie Gminy Kruszwica występuje
jedna stacja zlewna. Ilość ścieków bytowe w tym przekazane do stacji zlewnej wynosiły
w 2019- 10 759,1 m³, natomiast w 2020- 9 699,3 m³.

2.5.1. JAKOŚĆ WÓD W SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zadaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu
jest dokonanie oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
zgodnie obowiązującymi normami w danej jednostce administracyjnej.
W latach 2019-2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
nadzorował jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Kruszwica,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Inowrocławiu prowadzi monitoring kontrolny (parametry grupy A) i przeglądowy
(parametry grypy A i B), pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych i na podstawie
otrzymanych wyników badań dokonuje oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Jednak to głównie producenci wody z gminy Kruszwica, z częstotliwością uzgodnioną
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, w celu zapewnienia odbiorcom wody
bezpiecznej dla zdrowia, zobligowani są do prowadzenia wewnętrznej kontroli jej jakości.
Badania jakości wody do spożycia na nadzorowanym terenie wykonują laboratoria
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w Inowrocławiu i Bydgoszczy) oraz inne laboratoria
o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzone zgodnie
z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków.
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Na terenie Gminy Kruszwica znajduje się 8 monitorowanych wodociągów, którymi są:
1. Wodociąg Kruszwica;
2. Wodociąg Chełmce;
3. Wodociąg Piecki;
4. Wodociąg Brześć;
5. Wodociąg Gocanowo;
6. Wodociąg Kobylniki;
7. Wodociąg Piaski;
8. Wodociąg Popowo.
Niestety występowały czasowe odstępstwa od wyznaczonych norm skutkujące
wydaniem decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi lub (w przypadku
Wodociągu Gocanowo) rygorem natychmiastowej wykonalności na doprowadzenie jakości
wody do obowiązujących norm. Nadmienić należy, że w wodociągu Popowo od kwietnia
2019 r. toczy się postępowanie egzekucyjne, mające na celu doprowadzenie jakości wody
w zakresie fizykochemicznym (obecnie dotyczy tylko wartości parametru manganu na stacji
uzdatniania wody) do wymogów zawartych
w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2.6.

ZASOBY GEOLOGICZNE

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Gminy
Kruszwica Na obszarze Gminy Kruszwica występuje szereg złóż, przy czym dominują
zasoby kruszyw naturalnych. Część złóż to złoża eksploatowane (złoże Janowice I – pole
A i B, złoże Przedbojewice I), z czym wiązać mogą się przekształcenia środowiska
przyrodniczego. Dodatkowo na terenie Gminy w okolicach miejscowości Chełmce
zlokalizowane jest złoże węgla brunatnego, które zostało rozpoznane wstępnie.
Rozmieszczenie złóż przedstawia poniższa rycina.

Ryc.5. Złoża na terenie Gminy Kruszwica
Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas

22

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Kruszwica za lata 2019-2020

Należy pamiętać, że jakakolwiek eksploatacja złóż powoduje duże zmiany
w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych
obszarów wyłączonych z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane).
Wyeksploatowane złoża poddawane są rekultywacji terenu, gdzie Starosta ustala
kierunki i warunki przeprowadzenia rekultywacji i zagospodarowania terenu, jak również
uznaje rekultywację za zakończoną. Przeważającym kierunkiem jest rekultywacja w kierunku
wodnym, rolnym lub wodno-rolnym.
W latach 2019-2020 Starosta Inowrocławski dla terenu Gminy Kruszwica nie wydał
decyzji ustalającej rekultywację, a także decyzji określających rekultywację terenów
poeksploatacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Kruszwica za zakończoną.

2.7.

GLEBY

Gleby narażone są na degradację głównie w związku z rozwojem sieci osadniczej
i komunikacyjnej. Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość
gleb są uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych
i antropogenicznych.
Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy corocznie prowadza
badania zasobności gleb w składniki pokarmowe, a wyniki przekazywane są rolnikom w celu
dostosowania nawożenia do potrzeb. Poniżej dokonano zestawienia wyników badań
prowadzonych w latach 2019-2020 na podstawie przebadanych próbek z terenu Gminy
Kruszwica, które przedstawiono w formie wykresu.
Tabela 7. Zestawienie wyników badań gleb z terenu Gminy Kruszwica
przebadanych w latach 2019-2020

Lp.

1.

2.

3.

Liczba próbek

Oceniana kategoria

odczyn (pH)

wapnowanie

fosfor

Udział (%)

bardzo kwaśny

70

5,56

kwaśny

110

8,74

lekko kwaśny

187

14,86

obojętny

224

17,81

zasadowy

667

53,02

konieczne

84

6,68

potrzebne

55

4,37

wskazane

62

4,93

ograniczone

83

6,60

zbędne

974

77,42

bardzo niska

61

4,86

niska

172

13,69
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Lp.

4.

5.

Liczba próbek

Udział (%)

średnia

181

14,41

wysoka

169

13,46

bardzo wysoka

673

53,58

bardzo niska

114

9,08

niska

277

22,05

średnia

313

24,92

wysoka

197

15,68

bardzo wysoka

355

28,26

bardzo niska

25

1,99

niska

101

8,04

średnia

271

21,58

wysoka

260

20,70

bardzo wysoka

599

47,69

29

26

Oceniana kategoria

potas

magnez

6.

liczba gospodarstw

7.

pow. przebadania (ha)

8.

liczba próbek

3669,71
679,17
1256 –fosfor, magnez, potas
1258-odczyn i wapnowanie

Źródło: opracowanie na podstawie danych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Wśród badanych próbek na terenie Gminy Kruszwica dominują gleby o odczynie
zasadowym (53,02 %). Widać ich stanowczą przewagę nad bardzo kwaśnymi, kwaśnymi,
lekko kwaśnymi oraz obojętnymi, ponieważ udział każdej z nich nie przekracza 20 %
Na badanym terenie wapnowanie jest zbędne, aż w 77,42 %. Udział pozostałych
kategorii wynosi kolejno: konieczne - 6,68 %, ograniczone-6,6 % oraz wskazane i potrzebne
poniżej 5% Nieco bardziej zróżnicowana jest zasobność w potas, choć dominują gleby
o bardzo wysokiej zawartości w ten makroelement(28,26 %).
Badane gleby cechują się zwykle bardzo wysoką (53,58 %) zasobnością w fosfor,
oraz magnez (47,69 %).
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Ryc. 6. Zasobność w fosfor, potas, magnez oraz odczyn i wapnowanie gleb z terenu
Gminy Kruszwica
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OSChR w Bydgoszczy za lata 2019-2020

Zanieczyszczenie gleb potencjalnie może być spowodowane składowaniem
substancji niebezpiecznych. W Polsce w latach 60. i 70. ubiegłego wieku nieprzydatne
środki ochrony roślin umieszczano w składowiskach. Były to obiekty o różnej konstrukcji
zwane mogilnikami. Rozwiązanie to stworzyło poważne problemy środowiskowe. Duża
część mogilników rozsianych na obszarze całego kraju na przestrzeni dziesiątków lat
emitowała do środowiska zgromadzone w nich związki. Jednak zgodnie z danymi
prezentowanymi w portalu SIDoM (System Integracji Danych o Mogilnikach) na terenie
Gminy Kruszwica nie funkcjonował mogilnik.
Na terenie Gminy Kruszwica układ drogowy obsługuje tranzytowe połączenia dlatego
występuje zagrożenie dla gleb w tym zakresie. Ponadto gleby opisywanego obszaru
są intensywnie użytkowane rolniczo. Niezbędna jest więc prawidłowa gospodarka rolna
szczególnie w zakresie stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony
roślin. Niewłaściwe terminy stosowania zabiegów lub źle dobrane ilości nawozów mogą
powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do gleb i następnie do wód
powierzchniowych.
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przekazał
dane dotyczące realizacji zadań związanych z edukacją rolników:
1. W 2019 r. przeprowadzono dwa szkolenie pn. „Produkcja rolna na terenach objętych
programem działań na rzecz OSN – obowiązki i wymogi dla rolników”. w Sławsku
Wielkim i Głębokim.
2. W 2019 r. Przeprowadzono szkolenie pn. „Choroby ograniczające plony zbóż
i rzepaku” w Grodztwie.
3. W 2019-2020 r. zorganizowano siedem szkoleń pn. „Szkolenia w zakresie
stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego
do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach
szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenia były
przeprowadzane w: Sławsku Wielkim, Grodztwie, Kobylnikach, Bachorcach, oraz
Rusinowie.
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2.8.

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszwica, w okresie
od 1 stycznia 2020 r. było kontynuacją systemu obowiązującego w roku poprzednim.
W 2020 roku na terenie Gminy Kruszwica odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy prowadziła firma –
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy przy
ul. Nadgoplańskiej.
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji pochodzące
z pielęgnacji ogrodów w latach 2019-2020 kierowane były do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu ul. Bagienna 77.
Właściciele nieruchomości zobowiązani byli do wyposażenia nieruchomość
w zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym
normom pojemniki lub kontenery do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu
nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami.
W celu umożliwienia pozbycia się odpadów zebranych selektywnie takich jak:
odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe, bioodpady, tekstylia i odzież oraz popioły, został utworzony
w m. Szarlej) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412), gminy są zobowiązane do osiągnięcia
w poszczególnych latach następujących poziomów.
Nałożone zadania z zakresu gospodarowania odpadami były realizowane w następujący
sposób:
a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła:
 w roku 2019 – nie został osiągnięty i wyniósł 35,45 %,
 w roku 2020 – nie został osiągnięty i wyniósł 37,19 %.
b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania:
 w roku 2019 – został osiągnięty i wyniósł 20,2 %,
 w roku 2020– został osiągnięty i wyniósł 24,37 %.
c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne:
 w roku 2019– został osiągnięty i wyniósł 83,7 %,
 w roku 2020 – został osiągnięty i wyniósł 180,09 %.
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Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kruszwica,
właściciele nieruchomości prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą
następujące frakcje odpadów:
 papier,
 metale,
 tworzywa sztuczne,
 szkło,
 odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 bioodpady,
 odpady niebezpieczne,
 przeterminowane leki,
 chemikalia,
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony,
 odpady budowlane i rozbiórkowe,
 tekstylia i odzież.
Jednocześnie takie odpady jak: meble, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny można przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne
w organizowanych zbiórkach. Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na
terenie nieruchomości zamieszkałych mogą być kompostowane w przydomowych
kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości. Dodatkowo w miejscowościach położonych na terenach wiejskich, gdzie
funkcjonują duże skupiska nieruchomości wielolokalowych ogrzewanych w tradycyjny
sposób, w okresie od października do kwietnia ustawione są pojemniki do gromadzenia
popiołów, które odbierane są w ramach funkcjonowania PSZOK-a. Pozostali właściciele
nieruchomości, którzy nie są objęci systemem opłat za odbiór odpadów, zobowiązani są do
pozbywania się odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy z przedsiębiorstwem
odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej
prowadzonym przez Burmistrza Kruszwicy.

Zrekultywowane składowisko odpadów w Skotnikach:
Na terenie Gminy Kruszwica występuje składowisko zrekultywowane w miejscowości
Skotniki. W okresie sprawozdawczym jego wielkość wynosiła około 1,9 ha. Składowisko
Skotniki zostało zamknięte na mocy Decyzji Starosty Inowrocławskiego znak OSR.76272z/07 z dnia 14 maja 2007 roku.
W system sieci monitoringowej na składowisku odpadów w miejscowości Skotniki wchodzą
następujące punkty obserwacyjne:
- 3 piezometry monitorujące jakość wód podziemnych (P1, P2, P3),
- zbiornik odcieków,
27

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Kruszwica za lata 2019-2020

studzienki odgazowujące (S1, S2, S3).
Na jego terenie prowadzone są badania wód podziemnych, odciekowych i gazu
składowiskowego w ramach monitoringu składowiska odpadów. Jego wyniki przedstawione
są w Raporcie rocznym za rok 2020 pn. „Monitoring Składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne ”.
W 2020 r. analizie podano próbki wody z 2 piezometrów(P1 i P3). Na podstawie
wyników badań stwierdzono, że wody podziemne monitorowane za pomocą piezometru P1
charakteryzowały się podwyższona OWO, odpowiadającej IV klasie jakości(słaby stan
chemiczny). Pozostałe analizowane parametry w przedmiotowym piezometrze oraz
wszystkie normowane wskaźniki w punkcie P3 utrzymywały się w zakresie
charakterystycznym dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych (I i II klasa jakości).
Na podstawie badan laboratoryjnych próbek wód odciekowych nie stwierdzono
podwyższonych zawartości żadnego z badanych wskaźników- zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych
wprowadzonych
do
urządzeń
kanalizacyjnych
określonych
w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków- wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1757).
Skład gazu w punktach pomiarowych charakteryzuje się przeważającą zawartością
tlenu przy niższym udziale dwutlenku węgla oraz metanu.
-

2.9.

ZASOBY PRZYRODNICZE

Na terenie Gminy Kruszwica w latach 2019-2020 znajdowały się następujące
obszarowe formy ochrony przyrody:
1. Nadgoplański Park Tysiąclecia - rezerwat przyrody;
2. Nadgoplański Park Tysiąclecia - park krajobrazowy;
3. Obszar Natura 2000 - Jezioro Gopło;
4. Obszar Natura 2000 - Ostoja Nadgoplańska;
Na terenie Gminy Kruszwica występowały też formy ochrony indywidualnej tj. pomniki
przyrody. Są nimi 4 głazy narzutowe, a także pojedyncze drzewa lub grupy drzew
następujących gatunków:
 Buk zwyczajny - Fagus sylvatica,
 Cypryśnik błotny Taxodium distichum,
 Daglezja zielona (Jedlica Douglasa) – Pseudotsuga menziesii,
 Dąb szypułkowy - Quercus robur,
 Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata,
 Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior,
 Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) - Aesculus hippocastanum,
 Kasztanowiec żółty - Aesculus flava,
 Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides,
 Klon srebrzysty - saccharinum,
 Lipa drobnolistna - Tilia cordata,
 Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos,
 Orzech czarny - Juglans nigra,
28

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Kruszwica za lata 2019-2020










Platan klonolistny – Platanus xhispanica,
Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) - Robinia pseudoacacia,
Świerk pospolity - Picea abies,
Topola biała – Populus alba,
Topola czarna – Populus nigra,
Wiąz pospolity (Wiąz polny) – Ulmus minor,
Wiąz szypułkowy – Ulmus laevis (Ulmus pedenculata, Ulmus effusa),
Wierzba krucha – Salix fragilis.
Szczegółowe dane dotyczące pomników przyrody dostępne są w Centralnym
Rejestrze Form Ochrony Przyrody (pod adresem www.crfop.gdos.gov.pl).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach 2019-2020
na terenie Gminy Kruszwica w odniesieniu do obszaru Natura 2000 zrealizował następujące
zadania:
1. Jezioro Gopło PLH040007:
 „Wykonanie ekspertyzy na potrzeby Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia
stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Gopło
PLH04007 - płazy” (obszar inwentaryzacji obejmował województwo kujawskopomorskie z wyłączeniem terenu rezerwatu przyrody);
 „Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów
ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007 siedliska przyrodnicze”
(obszar inwentaryzacji obejmował województwo kujawsko-pomorskie z wyłączeniem
terenu rezerwatu przyrody oraz zbiorników wodnych).
2. Ostoja Nadgoplańska PLB040004:
 „Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów
ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004” (obszar
inwentaryzacji obejmował województwo kujawsko-pomorskie;
 „Monitoring ornitologiczny obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004
w granicach województwa kujawsko-pomorskiego oraz rezerwatu przyrody
Nadgoplański Park Tysiąclecia”(realizacja zadania rozpoczęła się w 2020 r.).
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Ryc. 7. Granice obszarów chronionych w Gminie Kruszwica
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ

Ryc. 8. Pomniki przyrody i rezerwaty w Gminie Kruszwica
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ
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Racjonalnie prowadzona gospodarka leśna prowadzona przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przyczynia się do zwiększania różnorodności
gatunkowej lasów. Na terenie Gminy Kruszwica. Działania Nadleśnictwa Miradz realizowane
w oparciu o przyjęty Plan Urządzenia Lasu na lata 2016-2025 przyczyniają się
do przeciwdziałania degradacji lasów poprzez prowadzenie gospodarki leśnej na zasadach
powszechnej ochrony lasu, trwałości utrzymania lasu, ciągłości i zrównoważonego
wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych.

2.10. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje 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.
Jeśli poważna awaria ma miejsce w zakładzie, określa się ją mianem poważnej awarii
przemysłowej. Zakładem stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej jest zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa
w art. 248 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanej
dalej „awarią przemysłową”, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji
niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o zwiększonym ryzyku”, albo za zakład o dużym
ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o dużym ryzyku”.
Rejestr zakładów ZDR (Zakładów Dużego Ryzyka) i ZZR (Zakładów Zwiększonego
Ryzyka) prowadzony jest przez WIOŚ w Bydgoszczy. W latach 2019-2020 na terenie Gminy
Kruszwica do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
zaliczono SALINEX Sp. z o.o. Magazyn gazu płynnego, Szarlej 18, 88-150 Kruszwica
z siedziba w Inowrocławiu. Firma główni prowadzi działalność w branży LPG: import,
dystrybucja, magazynowanie oraz sprzedaż gazu płynnego. Substancjami chemicznymi
zakwalifikowane jako niebezpieczne występujące na terenie zakładu to gazy skrajnie
łatwopalne :propan-butan, propan, butan. SALINEX Sp. z o.o. ma opracowany program
zapobiegania awariom przemysłowym, wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz raport
o bezpieczeństwie. Zakładem zaliczanym do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (ZZR) w Gminie Kruszwica są również Zakłady Tłuszczowe
„Kruszwica” Spółka Akcyjna ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, które zajmują się
produkcją olejów butelkowanych, margaryn, tłuszczów dla branży piekarniczo-cukierniczej
oraz produktów dla sektora biopaliw i przemysłu paszowego.
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Z punktu widzenia wpływu na środowisko należy wskazać, że zgodnie z informacjami
udostępnionymi przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Gminie
Kruszwica obowiązują dwa pozwolenia zintegrowane:
1. Decyzja WSiR-III-JK/6618/43/04 z dnia 05.07.2005 r. zmieniona Decyzją
ŚG.I.ak.760-1/20/09 z dnia 05.02.2010 r. oraz Decyzją ŚG-IV.70.22.16.2014.AK
z dnia 16.12.2014 r. wydana dla „KOM-ROL” Kobylniki Sp. z o.o. w Kobylnikach,
Kobylniki 8, 88-150 Kruszwica - Ferma Trzody w Brześciu określa warunki poboru
wód, warunki odprowadzania substancji z poszczególnych rodzajów emisji,
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, warunki emisji ścieków do wód i do
ziemi oraz do kanalizacji, rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, sposoby
gospodarowania nimi oraz miejsce i sposób ich magazynowania.
2. Decyzja ŚG-IV.7222.36.2014.AK z dnia 19.08.2016 r. wydana dla „KOM-ROL”
Kobylniki Sp. z o.o. w Kobylnikach, Kobylniki 8, 88-150 Kruszwica - Ferma Trzody
zlokalizowana w miejscowości Szarlej określa warunki poboru wód, warunki
wprowadzania substancji z poszczególnych rodzajów emisji, dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku, rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, sposoby
gospodarowania nimi oraz miejsce i sposób ich magazynowania.
Starosta Inowrocławski udzielił pozwoleń zintegrowanych dla dwóch podmiotów
zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica:
1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Kruszwica” otrzymała
pozwolenie zintegrowane Decyzją Starosty Inowrocławskiego OSR.7613-4/05-06
z dnia 29 czerwca 2006 r. Pozwolenie zintegrowane było wielokrotnie zmieniane,
przy czym w okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2019-2020 została wydana tylko
Decyzja Starosty Inowrocławskiego OSR.6222.2.5.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.
Komplet pozostałych decyzji opublikowano w BIP Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu3.
2. Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w Kruszwicy otrzymały pozwolenie
zintegrowane Decyzją Starosty Inowrocławskiego OSR.6222.1.44.2012 z dnia
26 lipca 2013 r. Pozwolenie zintegrowane było wielokrotnie zmieniane, przy czym
w okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2019-2020 została wydana tylko Decyzja
Starosty Inowrocławskiego OSR.6222.1.4.2020 z dnia 28 września 2020 r. Komplet
pozostałych decyzji opublikowano w BIP Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu4.
Na terenie Gminy Kruszwica możliwe jest wystąpienie innych poważnych zdarzeń
stanowiących zagrożenie dla środowiska. Jednak według danych przedstawionych przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w latach 2019-2020.
Nie odnotowano działań związanych z zagrożeniami środowiska, zagrożeniami
ekologicznymi, nie występowały poważne wypadki samochodowe, w których dochodziłoby
do wycieków niebezpiecznych substancji. Nie odnotowano zdarzeń związanych
z uwolnieniem toksycznych środków przemysłowych, uszkodzeniami rurociągów
przesyłowych czy rozszczelnieniem cystern.

3
4

http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/pozwoleniazintegrowane,51_1380
http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/pozwoleniazintegrowane,51_1379
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3.

ZADANIA ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY KRUSZWICA W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania realizowane w latach 2019-2020.
Wymieniono zadania zrealizowane przez Gminę Kruszwica oraz inne podmioty działające na
tym terenie. Wskazano rok i koszt realizacji.
Należy podkreślić, że wskazano najważniejsze pozytywne oddziaływania. Trzeba
mieć na uwadze, że w zależności od stopnia szczegółowości można te oddziaływania
uszczegółowić. Przykładowo modernizacja dróg ma pozytywny wpływ na obniżenie poziomu
hałasu (modernizacja nawierzchni), zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
(mniejsze pylenie z nawierzchni, mniejsze zużycie paliwa poprzez zmianę organizacji ruchu),
kształtowanie zasobów wodnych (wykonane odwodnienia) czy poprawę bezpieczeństwa
ruchu wszystkich użytkowników ruchu (np. budowa poboczy dla pieszych i rowerzystów czy
odrębnych ciągów pieszo-rowerowych). Zadania prowadzone są na różnych szczeblach
zarządców dróg.
W odniesieniu do gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2019-2020
Gmina Kruszwica zrealizowała zadania polegające na osiągnieciu wymaganych poziomów
ekologicznych:
1. Osiągnięcie wymaganego w poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2019-2020.
2. Osiągnięcie wymaganego w poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w latach 2019-2020.
W ramach ochrony gleb i zasobów geologicznych warto zwrócić uwagę
na uwzględnianie zapisów dotyczących zasobów geologicznych i gleb, zawartych w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego podczas wydawania decyzji administracyjnych.
Respektowanie zapisów sprzyja prawidłowemu rozwojowi opisywanego obszaru
z uwzględnieniem posiadanych zasobów geologicznych i gleb. W związku z takimi
działaniami nie ponoszono kosztów inwestycyjnych, a jedynie koszty administracyjne
w ramach prowadzonej działalności.
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Tabela 8 Zestawienie zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Kruszwica zrealizowanych w latach 2019-2020
Lp.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
Zakup pieca CO do SP w Polanowicach
2019
57 750,00
dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych
2019
216 000,00
ekologicznych dla gospodarstwach domowych
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kruszwica świetlica
2019
1 158 887,83
w Kruszwicy
Odnowienie lasu w ramach prowadzenia rębni
złożonej IIIB (gniazdowa częściowa)
w pododdziale 303b. Dostosowując skład
gatunkowy uprawy do warunków siedliska,
wprowadzono na odnawianą powierzchnie
2019
12 010,00
następujące gatunki drzew i krzewów leśnych:
czereśnia ptasia, dąb szypułkowy, grusza dzika,
jabłoń dzika, jodła pospolita, jarząb pospolity,
klon jawor oraz lipa drobnolistna
Poprawki celem poprawienia jakości hodowlanej
upraw, młodników i starszych drzewostanów,
w których z różnych przyczyn powstały luki
i przerzedzenia. Zabiegi wykonano
w 4 pododdziałach, wykorzystując następujące
2019
9 198,89
gatunki: brzoza brodawkowata, czereśnia
ptasia, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy,
grusza dzika, klon zwyczajny, modrzew
europejski, sosna pospolita, świerk pospolity
W ramach racjonalnej gospodarki leśnej
zmierzającej do zwiększenia różnorodności
2020
11 532,48
biologicznej lasów na terenie Gminy Kruszwica
odnowiono powierzchnie między gniazdową
Wykonano poprawki następującymi gatunkami:
brzoza brodawkowata, czereśnia ptasia, dąb
2020
21 581,88
bezszypułkowy, dąb szypułkowy, grusza dzika,
klon zwyczajny, klon jawor, modrzew europejski,
34

Podmiot realizujący

Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica

Realizacja: Nadleśnictwo Miradz

Realizacja: Nadleśnictwo Miradz

Realizacja: Nadleśnictwo Miradz

Realizacja: Nadleśnictwo Miradz
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Lp.

8.
9.

10.

11.
12.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji
sosna pospolita, świerk pospolity, jarząb
pospolity, lipa drobnolistna
Przebudowa budynku gminnego w miejscowości
Przedbojewice 11
Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu
mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 20/14
w Kruszwicy
Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców poprzez
termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz
z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej dokumentacja
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów
grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach
domowych
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy
w Gocanówku

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

Podmiot realizujący

2020

137 455,10

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

13 164,50

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

29 520,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

296 000,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

9 999,17

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

201 422,18

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

294 298,78

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

131 240,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

78 7261,50

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

1 722,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

738,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

ZAGROŻENIE HAŁASEM
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Przebudowa drogi gminnej 150806C
Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy Słabęcin etap II
Przebudowa drogi gminnej 150807C Sukowy Słabęcin
Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz
z przebudową drogi gminnej nr 150833C
w miejscowości Kobylniki
Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie
Przebudowa drogi gminnej nr 150833C
w Kobylnikach
Przebudowa drogi gminnej nr 151730C
ul. Spokojnej w Kruszwicy
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji
Przebudowa ulicy Kujawskiej w Kruszwicy
w zakresie wykonania zatoki parkingowej
i autobusowej
Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C
ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy
Przebudowa drogi gminnej nr 150833C
w Kobylnikach
Przebudowa drogi gminnej nr 151730C
ul. Spokojnej w Kruszwicy
Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C
ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Chełmiczki
Przebudowa drogi gminnej nr 151732C
ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km
0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69,
106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00
(dz. Nr 106/138)
Budowa chodnika w miejscowości Głębokie
Budowa peronów komunikacyjnych
w Kraszycach i Rzepowie
Utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego na
dz. Nr 106/140 przy ul. Wspólnej w Kruszwicy
Przebudowa ul. Rybackiej w Kruszwicy
w zakresie zjazdu do działki nr 30

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

Podmiot realizujący

2019

164 222,60

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

1 722,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

2 136 192,87

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

1 491 145,26

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

2 118 961,991

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

727 257,44

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

39 360,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

103 629,37

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

32 979,99

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

52 506,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

10 824,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

30.

31.

Realizacja: Główny Inspektor Ochrony
Środowiska,
Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie
2019-2020
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska
Gminy Kruszwica
w Bydgoszczy, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy
GOSPODAROWANIE WODAMI / GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Budowa przydomowych oczyszczalni
2019
5 614,69
Realizacja: Gmina Kruszwica
koszty
administracyjne
WIOŚ / GIOŚ
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji
Budowa zbiornika bezodpływowego
w miejscowości Chełmce na działce 393/3
Prace utrzymaniowe na Kanale Gocanowskim
w 0+000 km – 7+464 km
Kanał Bachorza Mała - wykoszenie skarp
z wygrabieniem oraz hakowanie dna przy
zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej
60 %, zakres rzeczowy – 5,325 km
Kanał Bachorza Duża - wykoszenie skarp
z wygrabieniem oraz hakowanie dna przy
zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej
60 %,, zakres rzeczowy 8,000 km
Prace utrzymaniowe na Kanale Gocanowskim
w 0+000km – 7+464km
Kanał Bachorza Mała - wykoszenie skarp
z wygrabieniem oraz hakowanie dna przy
zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej
60 %,, zakres rzeczowy 5,325km
Kanał Bachorza Duża - wykoszenie skarp
z wygrabieniem oraz hakowanie dna przy
zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej
60 %,, zakres rzeczowy 2,541 km
„Kształtowanie przekroju podłużnego
i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału
Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000”
Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników
retencyjnych do gromadzenia wód opadowych
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Kujawskiej w Kruszwicy

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

Podmiot realizujący

2019

44 799,99

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

19 300,00

Realizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy

2019

42 005,07

Realizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy

2019

54 679,79

Realizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy

2020

21 000,00

Realizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy

2020

24 484,03

Realizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy

2020

12 580,38

Realizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy

2020

5 675 292,46

Realizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy

2020

10 768,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

6 000,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

ZASOBY GEOLOGICZNE I GLEBY
42.

Szkolenia w zakresie stosowania środków
ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego
przeznaczonego do stosowania tych środków,

koszty
administracyjne

2019-2020
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43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

z wyłączeniem sprzętu montowanego na
pojazdach szynowych oraz innego sprzętu
stosowanego w kolejnictwie. Szkolenia były
przeprowadzane w: Sławsku Wielkim,
Grodztwie, Kobylnikach, Bachorcach,
oraz Rusinowie
Produkcja rolna na terenach objętych
koszty
programem działań na OSN - obowiązki
2019
administracyjne
i wymogi dla rolników. w Sławsku Wielkim
Szkolenie „Choroby ograniczające plony
koszty
2019
w produkcji zbóż i rzepaku.” w Grodztwie
administracyjne
Produkcja rolna na terenach objętych
koszty
programem działań na OSN - obowiązki
2019
administracyjne
i wymogi dla rolników. w Głębokim
GOSPODARKA ODPADAMI – edukacja ekologiczna
Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej
koszty
2019
wycieczka do PLAST-MAR w Balczewie
administracyjne
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy
koszty
2019
wycieczka do PLAST-MAR w Balczewie
administracyjne
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Kruszwicy
koszty
2019
wycieczka do PLAST-MAR w Balczewie
administracyjne
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach
koszty
2019
wycieczka do PLAST-MAR w Balczewie
administracyjne
Uczniowie SP nr 1 w Kruszwicy brali udział
koszty
2019
w akcji „ Rodzice, dzieci , powietrze bez śmieci”
administracyjne
Uczniowie SP nr 1 w Kruszwicy brali udział
w akcji „ Rodzice, dzieci , powietrze bez śmieci”
Utylizacja azbestu-Zutylizowano 182,997 Mg
wyrobów zawierających azbest
Odbieranie, odzyskiwanie, recykling,
unieszkodliwianie odpadów oraz obsługa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów

Podmiot realizujący

Realizacja: Kujawsko- Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Realizacja: Kujawsko- Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Realizacja: Kujawsko- Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

koszty
administracyjne

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

61 178,82

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

2 809 544,82
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54.
55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji
Komunalnych
Wystawione zostały 2 spektakle ekologiczne
„Rajska wyspa”.
Edukacja w szkołach o zachowaniu
w przypadku powstania pożaru i innych
miejscowych zagrożeń
Odbieranie, odzyskiwanie, recykling,
unieszkodliwianie odpadów oraz obsługa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
Utylizacja azbestu-Zutylizowano 105,25 Mg
wyrobów zawierających azbest
Wybudowano zestaw magazynów do
składowania odpadów niebezpiecznych stałych
wyposażony w monitoring
Uczniowie wszystkich szkół podstawowych,
przedszkoli oraz liceum brali udział w akcji
„Sprzątanie Świata”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach
obchodziła „Dzień Ziemi”
Szkoła Podstawowa w Polanowicach obchodziła
„Dzień Ziemi”
Rozbudowa placu zabaw w Brześciu
Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku
Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego
w Chrośnie
Rozbudowa placu zabaw o boisko
do koszykówki w Tarnówku
Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego
na działce 125 w Kobylnicy etap II
Budowa placu zabaw przy świetlicy

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

Podmiot realizujący

2019

koszty
administracyjne

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019-2020

koszty
administracyjne

Realizacja: Państwowa Straż Pożarna
w Inowrocławiu

2020

4 618 548,51

2020

41 129,42

2020

ok. 270 000,00
koszty
administracyjne

2020

koszty
administracyjne
koszty
2020
administracyjne
ZASOBY PRZYRODNICZE
2019
4 946,20
2019
4 650,00
2020

Realizacja Przedsiębiorstwo Komunalne
w Kruszwicy
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja :Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica
Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

11 990,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

9 990,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

5 711,65

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

9 840,00

Realizacja: Gmina Kruszwica
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji
w Kobylnikach
Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego
w Bródzkach-etap V
Rozbudowa placu zabaw w Karczynie
Rozbudowa placu zabaw o boisko do
koszykówki w miejscowości Głębokie
Przebudowa boisk sportowo rekreacyjnych
w Chełmcach i Polanowicach
Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego
na działce nr 183/2 w Karsku
Rozbudowa kompleksu rekreacyjnosportowego
w Chrośnie -etap II
Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku
Rozbudowa kompleksu rekreacyjnosportowego
na działce 125 w Kobylnicy etap III
Rozbudowa kompleksu rekreacyjnosportowego
w Bródzkach-etap VI
Rozbudowa kompleksu rekreacyjnosportowego
w Polanowicach
Budowa ogrodzenia terenu przyległego
do budynku edukacyjno-przyrodniczego
z siedzibą NPT
Doposażenie placu zabaw w Janowicach
Modernizacja boiska sportowego
przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

Podmiot realizujący

2019

9 360,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

11 000,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

10 656,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

1 805 140,92

Realizacja: Gmina Kruszwica

2019

4 958,80

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

10 000,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

8 700,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

11 598,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

9 000,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

11 852,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

52 219,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

6 088,50

Realizacja: Gmina Kruszwica

2020

21993,00

Realizacja: Gmina Kruszwica

POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE
81.

82.

Instalacja nowej instalacji redukującej
zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych
Przebudowa magazynu odpadów
niebezpiecznych przeznaczonego do
gromadzenia chemikaliów płynnych(wanny
wychwytowe , system wentylacji ,
zabezpieczenie dostępu osób trzecich)

2019

ok. 6 00 000,00

Realizacja: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

2019

ok. 50 000,00

Realizacja: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”
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83.

84.

85.
86.

Nazwa zadania szczegółowego w ramach
przedstawionych poniżej obszarów
interwencji
Zmodernizowano zbiorniki buforowe
pozwalające gromadzić ścieki w sytuacjach
awaryjnych(działanie zapobiegawcze w razie
zatrzymania pracy instalacji podczyszczających
ścieki)
Zainstalowanie i oddanie do użytkowania
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nowy
separator i piaskownik podczyszczający wody
opadowe i roztopowe
Prowadzenie rejestru poważnych awarii
przemysłowych
Prowadzenie rejestru zakładów dużego
i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej

Rok realizacji
2019, 2020, razem

Koszt (zł)

Podmiot realizujący

2020

ok. 180 000,00

Realizacja: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

2020

60 000,00

Realizacja: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

2019-2020

koszty
administracyjne WIOŚ

Realizacja: Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy

2019-2020

koszty
administracyjne WIOŚ

Realizacja: Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy

cały okres
koszty
sprawozdawczy Realizacja: Gmina Kruszwica
administracyjne
na bieżąco
cały okres
Karty realizacji zadań obrony cywilnej koszty
88.
sprawozdawczy Realizacja: Gmina Kruszwica
opracowanie kart
administracyjne
na bieżąco
Realizacja Wojewódzkiego Planu postępowania
cały okres
koszty
89.
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych –
sprawozdawczy Realizacja: Gmina Kruszwica
administracyjne
w stałej realizacji
na bieżąco
cały okres
Plan zarządzania kryzysowego – opracowanie
koszty
90.
sprawozdawczy Realizacja: Gmina Kruszwica
planu
administracyjne
na bieżąco
Opracowano na podstawie: danych uzyskanych w czasie ankietyzacji, a także na podstawie: Zarządzenia nr 28/21 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 marca
2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2020 rok., a także Zarządzenia nr 25/20 Burmistrza Kruszwicy z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2019 rok. W sprawozdaniach znajdują się szczegółowe
informacje dotyczące zrealizowanych zadań.
87.

Plan obrony cywilnej - opracowanie planu OC
dla Gminy Kruszwica
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ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KRUSZWICA W KONTEKŚCIE
OCHRONY ŚRODOWISKA

Analiza wydatków Gminy Kruszwica w przekroju lat 2019-2020 pozwala stwierdzić,
że wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ujęciu kwotowym
wzrosły. Szczegółowe informacje przedstawiono w formie tabelarycznej.
Tabela 9. Wydatki w poszczególnych działach budżetowych w latach 2019-2020
Wyszczególnienie wydatków w poszczególnych
latach

Wielkość wydatków w poszczególnych latach (zł)
2019

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

2020

2 228 616,86

2 149 360,44

7 820,29

-

3 840 196,01

8 726 332,39

42 108,51

36 594,72

1 689 941,34

2 150 870,14

427 068,21

900 943,64

1 045,57

1 718,12

6 209 776,38

7 632 429,04

203 186,00

201 873,00

1 153 444,17

1 186 404,98

372 810,76

276 961,90

24 180 856,57

23 985 962,45

Dział 851 – Ochrona zdrowia

353 292,95

356 277,60

Dział 852 - Pomoc społeczna

5 815 924,75

5 795 511,25

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

32 500,00

214 456,78

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

586 676,31

700 637,33

23 317 637,82

28 332 013,53

7 268 805,74

10 751 876,01

4 885 572,75

2 114 951,90

7 848,00

500,00

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

2 777 141,19

907 657,74

ogółem

85 402 270,18

96 423 332,96

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Dział 600 - Transport i łączność
Dział 630 - Turystyka
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dział 710 - Działalność usługowa
Dział 720 - Informatyka
Dział 750 - Administracja publiczna
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 855 - Rodzina
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z budżetu Gminy Kruszwica i danych GUS
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Wydatki budżetowe Gminy Kruszwica w roku 2019 wynosiły 85 402 270,18 zł,
natomiast w 2020 wzrosły o 1 1021 062,78 zł i wyniosły 96 423 332,96 zł.
W raportowanym przedziale czasowym wydatki w Dziale 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska w roku 2019 wynosiły ponad 7,2 mln zł, natomiast w 2020
ponad 10,7 mln zł.

5.






Analiza spójności zadań wyznaczonych do realizacji w gminnym programie ochrony
środowiska z zadaniami realizowanymi w zakresie ochrony środowiska na szczeblu
powiatowym pozwalają stwierdzić, że:
co do zasady zadania przewidziane na szczeblu powiatowym i gminnym są ze sobą spójne
ze względu na zamierzony efekt jakim jest poprawa jakości środowiska,
widoczne są rozbieżności w sposobie zapisu i realizacji poszczególnych zadań jednak
wskazany brak spójności w sposobie zapisu poszczególnych zadań nie wynika z tego, że
zadania się wykluczają, ale z istoty problemów występujących w obu jednostkach
i możliwościach realizacji poszczególnych zadań,
realizowany zakres tematyczny zadań jest podobny.
Ogólnie należy stwierdzić, że podejmowane działania mają na celu ochronę
środowiska i poszczególnych jego komponentów, dlatego treść i zgodność wdrażanych
zadań i realizowanych inwestycji należy ocenić pozytywnie.

6.








ANALIZA SPÓJNOŚCI ZADAŃ WYZNACZONYCH DO REALIZACJI W GMINNYM
PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA
POZIOMIE POWIATOWYM

OPIS BARIER W REALIZACJI ZADAŃ

Analiza wykonania zadań pozwala na stwierdzenie, że podstawowymi barierami
w realizacji zadań przewidzianych w programie ochrony środowiska są:
bariery finansowe – spowodowane niewystarczającą ilością środków finansowych
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
bariery związane z niewystarczającą świadomością ekologiczną – wynikające z braku
wiedzy i pełnego przekonania o potrzebie ochrony środowiska przez poszczególne podmioty
i mieszkańców, istnieje przekonanie, że np. oszczędzanie wody czy segregowanie odpadów
w skali pojedynczego gospodarstwa domowego nie przyniesie oczekiwanych rezultatów,
bariery prawne – każde zadanie jakie mogłoby być realizowane w zakresie ochrony
środowiska musi być zgodne z obowiązującym prawem (np. z zakresu strategicznych ocen
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko), co w związku z mnogością interpretacji
prawnych przepisów może powodować długotrwałą realizację niektórych zadań bądź
niespójność działań podejmowanych przez różne podmioty,
bariery wynikające ze zmienności przepisów – co związane jest choćby z faktem szybko
zmieniającego się prawa w zakresie sposobów segregacji odpadów (nowe rozporządzenie),
które np. dla mieszkańców może być niejasne.
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7.

TABELA WSKAŹNIKÓW UWZGLĘDNIONYCH NA POTRZEBY OCENY STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA

Poniżej, w formie tabeli przedstawiono wartości poszczególnych wskaźników w latach 2019-2020.
Tabela 10 Lista wskaźników monitorowania stopnia realizacji wdrażania programu ochrony środowiska w latach 2019-2020
Lp.

1.

2.

3.

Wskaźniki
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
ludzi, gdzie w ocenie uwzględnia się parametry wymienione poniżej:
dwutlenek siarki (SO2),
dwutlenek azotu (NO2),
tlenek węgla (CO),
benzen (C6H6),
ozon (O3),
pył PM10,
pył PM2,5,
benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10,
metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10.
Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin,
gdzie w ocenie uwzględnia się:
dwutlenek siarki (SO2),
tlenki azotu (NOx),
ozon (O3)
Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej ogółem (%)
Zagrożenia hałasem

4.

Czy notowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu?

5.

Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) ogółem (km)
Pola elektromagnetyczne
Wynik pomiaru poziomu pól elektromagnetycznych
Zasoby wodne
Stan wód powierzchniowych badanych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych

6.
7.
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2019

2020

klasa:

klasa:

A
A
A
A
A (D2)
C
A/C1
C
A

A
A
A
A
A (D2)
C
A/A1
C
A

klasa:

klasa:

A
A
A (D2)
48,5

A
A
A (D2)
47,9

wysokie
narażenie
mieszkańców
9,3

wysokie
narażenie
mieszkańców
9,3

brak badań

brak badań

zły

zły
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Lp.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Wskaźniki
Stan chemiczny Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerze 43
Stan ilościowy Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerze 43
Klasyfikacja stanu wód podziemnych monitorowanych
na terenie Gminy Kruszwica przez PIG-PIB
Gospodarka wodno – ściekowa i gospodarowanie wodami
3
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca (m )
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej (%)
Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej (km)
Liczba czynnych przyłączy wodociągowych (sztuk)
3
Woda dostarczona gospodarstwom domowym (tys. m )
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej (%)
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)
Liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych (sztuk)
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: BZT5 (kg/rok)
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: ChZT (kg/rok)
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: zawiesina ogólna (kg/rok)
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: azot ogólny (kg/rok)
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: fosfor ogólny (kg/rok)
3
Ścieki komunalne odprowadzone i oczyszczone ogółem w ciągu roku (tys. m ) łącznie z
wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi
Liczba zbiorników bezodpływowych (sztuk)
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (sztuk)
Zasoby geologiczne i gleby
Liczba decyzji określających warunki rekultywacji wydanych w danym roku
Liczba decyzji uznających rekultywację za zakończoną wydanych w danym roku
Gospodarka odpadami
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku (t)
Zmieszane odpady komunalne ogółem na 1 mieszkańca (kg)
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania (%)
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru,
tworzyw sztucznych, szkła, metalu (%)
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)
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2019

2020
słaby
brak oceny

brak oceny

brak oceny

26,6
99,9
242,4
2 488
515,7
13 913
120,1
1 623
3973
41923
7298
8 352
462

27,5
99,9
242,9
2 514
526,7
13 780
125,3
1 632
3383
38289
9077
11223
809

598,0

616

883
85

748
95

0
0

0
0

4 524,44
235,1

4 382,24
229,2

20,2

24,37

35,45

37,19

83,70

180,09
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Lp.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Wskaźniki
Powierzchnia czynnych składowisk odpadów,
na których unieszkodliwiane są odpady komunalne (ha)
Zrekultywowana powierzchnia czynnych składowisk odpadów,
na których unieszkodliwiane są odpady komunalne (ha)
Zasoby przyrodnicze
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha)
Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej (ha)
Lesistość (%)
Powierzchnia lasów ogółem (ha)
Poważne awarie przemysłowe
Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Liczba zgłoszonych do WIOŚ poważnych awarii przemysłowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych danych Gminy Kruszwica, GUS, WIOŚ i GIOŚ
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2019

2020

0

0

1.9
6 436,58
20,99
4,2
1102,3
1
1
0

1.9
6 436,58
4,2
1101,04
1
1
0
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8.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wśród najistotniejszych zrealizowanych zadań i osiągniętych efektów realizacji
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektywą do
roku 2025” wymienić należy zmiany o charakterze pozytywnym i negatywnym.
Zmiany pozytywne w latach 2019-2020 lub utrzymanie stanu pozytywnego:
1. Podejmowane działania w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany źródeł
ogrzewania budynków przynoszą pozytywne efekty w postaci ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza.
2. Modernizacja dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich w miarę
możliwości finansowych - dzięki czemu możliwe jest obniżenie poziomu hałasu
komunikacyjnego,
zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
komunikacyjnych
do powietrza atmosferycznego, wzrost poziomu bezpieczeństwa. Jednocześnie
realizowane są zadania związane z rozbudową infrastruktury dla pieszych
i rowerzystów co daje możliwości różnicowania form transportu i wpływa
na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
3. Brak zagrożenia ze strony pól elektromagnetycznych.
4. Jakość wód dostarczanych siecią wodociągową spełnia wymagane normy, a jeśli
występują odstępstwa są w prowadzane kroki naprawcze lub prowadzone działania
egzekucyjne na niespełniających norm wodociągach.
5. Osiągnięcie w okresie sprawozdawczym wymaganych poziomów w zakresie
gospodarki odpadami co świadczy o doskonaleniu systemu:
a) poziomu
ograniczenia
masy odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania,
b) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne.
6. Prowadzenie szkoleń rolników w zakresie prawidłowej gospodarki rolnej.
7. W latach 2019-2020 na terenie Gminy Kruszwica. Nie odnotowano zdarzeń
o znamionach poważnej awarii przemysłowej. Wg ewidencji prowadzonej przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na terenie Gminy
Kruszwica w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano nadzwyczajnych zagrożeń
dla środowiska również w zakładach zwiększonego ryzyka, które przechodziły
modernizację by zwiększyć swoje bezpieczeństwo.
8. Prawie wszyscy mieszkańcy gminy w okresie sprawozdawczym przyłączeni do sieci
wodociągowej.
Zmiany negatyw ne w latach 2019-2020 lub utrzymanie stanu
negatywnego:
1. Utrzymanie niskiej jakości powietrza w zakresie stężeń docelowych pyłów
zawieszonych i B(a)P, a także poziomu długoterminowego dla ozonu w kontekście
ochrony zdrowia dla całej strefy kujawsko - pomorskiej do której należy Gmina
Kruszwica.
2. Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.
3. Brak pełnej informacji o występujących, potencjalnie nieszczelnych zbiornikach
bezodpływowych. Brak możliwości rzetelnej kontroli szczelności zbiorników.
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4. Słaby stan chemiczny i ilościowy Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 43.
5. Zły stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących swym zasięgiem
części Gminy Kruszwica.
6. Nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła.
7. Brak przyłączenia wszystkich mieszkańców do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej
oczyszczalni ścieków co skutkuje występowaniem potencjalnie nieszczelnych
zbiorników bezodpływowych.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz dane przedstawione w formie
tabelarycznej w poprzednim rozdziale należy pozytywnie ocenić realizację programu ochrony
środowiska Gminy Kruszwica. Przeważają pozytywne aspekty podejmowanych działań
co odzwierciedla się zarówno we wskaźnikach jak i podejmowanych zadaniach.
Warto zaznaczyć, że ważne jest uwzględnianie w nowopowstających lub zmienianych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz na etapie wydawania warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, na bazie których udzielane są pozwolenia na budowę:
 uwzględnianie zachowania terenów zielonych,
 stosowanie wymagań udziału powierzchni biologicznie czynnych na działkach
budowlanych,
 przestrzeganie określonych wymagań ochrony powietrza (stosowanie ekologicznych
niskoemisyjnych systemów grzewczych, odnawialnych źródeł energii tam gdzie jest
to technicznie możliwe).

9.

ZASADY DALSZEGO MONITORINGU

W procesie wdrażania programu ochrony środowiska ważna jest kontrola przebiegu
tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia
osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu
monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania
oraz będą mogły być dokonane modyfikacje programu.
Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku monitorowania i sprawdzania
efektów realizacji wobec obowiązującego dotychczas „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” za lata 2019-2020.
System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe
i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach
wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa
do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów,
na podstawie których tworzona jest nowa polityka.
Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości
mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.
Stały monitoring wdrażania zapisów programu powinien być prowadzony w cyklu
dwuletnim, co oznacza, że co dwa lata należy opracować raport z realizacji obowiązującego
dokumentu. Wyniki tego raportu powinny być wskazówką, co należy poprawić, gdzie
skoncentrować działania. Następne dwa lata to realizacja kolejnych działań, po czym znowu
należy sporządzić raport z kolejnych dwóch lat realizacji POŚ. Będzie on dotyczył lat 20212022.
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Wybrane akty prawne:
Stan prawny na listopad 2021 r.
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach
i aktach wykonawczych (rozporządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście
realizacji niniejszego dokumentu, należy zaliczyć następujące akty prawne:
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 624
z późn. zm.),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333),
 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1510),
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad
jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 255)
 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149),
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
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