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1 Podstawa prawna i cel sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko 

Konieczność opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z faktu, że w Programie 

ochrony środowiska dla gminy Koneck do roku 2024 (zwanym dalej POŚ dla gminy Koneck) przewidzia-

no do realizacji przedsięwzięcia (zadania), które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [16] zaliczane 

są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. POŚ dla gminy Koneck 

należy więc do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Ustawa ooś) [1]. Zgodnie z tym artykułem projekt takiego dokumentu wymaga przeprowa-

dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). W ramach SOOŚ organ opracowujący 

dokument zobowiązany jest sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko. Zawartość Prognozy 

oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 Ustawy ooś, zaś stopień szczegółowości zawartych 

informacji według art. 53 ust. 1 Ustawy ooś zależy od decyzji organów wymienionych w art. 57 i 58 tej 

ustawy, tj. od ustaleń z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Państwowym Woje-

wódzkim Inspektorem Sanitarnym (PWIS). 

Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest określenie wpływu wyznaczonych w POŚ dla gmi-

ny Koneck zadań i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na stan 

środowiska, obszary podlegające ochronie prawnej oraz zdrowie ludzi na terenie gminy. 

2 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koneck (Na-

zywana dalej Prognozą) opisuje potencjalny wpływ realizacji zadań wyznaczonych w POŚ dla gminy Ko-

neck, w tym przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na środowisko 

gminy oraz obszary podlegające ochronie prawnej, wskazuje zasięg i charakter ewentualnych zmian w 

środowisku, a także identyfikuje potencjalne zagrożenia wynikające z realizacji wyznaczonych zadań. W 

Prognozie znajdują się również działania mające na celu zapobieganie, minimalizację oraz kompensację 

potencjalnych negatywnych oddziaływań realizacji zadań, na środowisko oraz zdrowie ludzi. Prognoza 

zawiera ponadto informacje o stanie środowiska oraz istotnych problemach jego ochrony. 

Na terenie gminy Koneck elementami środowiska, które szczególnie wymagają interwencji są przede 

wszystkim wody powierzchniowe, gospodarka wodno-ściekowa, stan jakości powietrza, gospodarka od-

padami oraz zasoby przyrodnicze. Największy negatywny wpływ na elementy środowiska wywierają 

przestarzałe systemy grzewcze, nieodpowiednie zagospodarowywanie ścieków i odpadów komunalnych 

oraz presja rolnicza. W celu zredukowania ich wpływu na środowisko oraz w celu poprawy pozostałych 

elementów środowiska wyznaczono w POŚ dla gminy Koneck zadania, które są przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

3 Informacje o zawartości i głównych celach dokumentu, dla którego spo-

rządzono prognozę 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ dla gminy Koneck jest realizacja przez gminę 

polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i pro-

gramowych. POŚ dla gminy Koneck stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania śro-

dowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na 

szczeblu gminnym. Pozwoli ponadto władzom gminy na bieżąco kontrolować stan środowiska oraz pla-

nować na tej podstawie działania służące ochronie środowiska. 

Głównym celem strategicznym POŚ dla gminy Koneck jest poprawa stanu środowiska przyrod-

niczego gminy oraz utrzymanie dobrego stanu tam gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji 
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dotychczasowych działań w zakresie ochrony środowiska, a także przedstawienie kierunków dal-

szych działań na kolejne lata. Zawarte w dokumencie rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-

informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, gospoda-

rowania środowiskiem i jego zasobami przyrodniczymi.  

POŚ dla gminy Koneck zawiera:  

1) spójność z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla wynikającymi z Ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju [3]; 

2) charakterystykę ogólną gminy; 

3) ocenę stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji: 

(1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, 

(4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, 

(8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, 

(10) zagrożenia poważnymi awariami; 

4) wyznaczenie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu środowiska 

i przeprowadzonej analizy SWOT dla każdego obszaru interwencji; 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych; 

6) omówienie systemu realizacji POŚ dla gminy Koneck w zakresie prawidłowego zarządzania, mo-

nitorowania i finansowania zadań. 

POŚ dla gminy Koneck porządkuje ponadto kierunki rozwoju i określa konkretne działania w zakre-

sie ochrony środowiska w określonej perspektywie czasowej. Dokument przedstawia ponadto system 

zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego ochroną oraz wizję poprawy stanu środowiska. Jest 

także ważnym źródłem informacji na temat środowiska, narzędziem kontroli zrównoważonego rozwoju 

gminy i podstawą systemu zarządzania środowiskiem w przyszłości, który musi opierać się na zasadach 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w dokumencie rozwiązania uwzględniają w 

pierwszej kolejności działania prowadzące do poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza i sta-

nu wód, racjonalizacji gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, zrównoważonego gospodarowania zaso-

bami środowiska, a także przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich oraz zapobiegania klę-

skom żywiołowym i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. 

4 Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko 

Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko POŚ dla gminy Koneck przebiegało wieloeta-

powo i obejmowało:  

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem, zawierającą analizę jego ja-

kości, walorów i zasobów 

- zdefiniowanie problemów w zakresie ochrony środowiska w każdym z obszarów interwencji; 

- ocenę potencjalnego oddziaływania i wpływu zadań wyznaczonych w POŚ na środowisko przyrod-

nicze oraz zdrowie ludzi; 

- opracowanie propozycji minimalizacji negatywnych skutków realizacji ustaleń dokumentu w ob-

szarach, w których zidentyfikowano możliwe negatywne oddziaływania; 

- opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków realizacji celów i zadań. 

Opracowując Prognozę zastosowano metodę indukcyjno-opisową oraz metodę analogii środowisko-

wych. Ocenę stanu środowiska przyrodniczego oraz analizę jakości jego poszczególnych elementów spo-

rządzono przy wykorzystaniu dostępnych danych na temat obszaru gminy Koneck tj. państwowego moni-

toringu środowiska, informacji pozostających w zasobach administracji rządowej i samorządowej, danych 

statystyki publicznej oraz studium literatury. Szczegółową analizę wpływu ustaleń POŚ dla gminy Koneck 

na środowisko opracowano wykorzystując metodę macierzy interakcji. 

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla gminy Koneck do 

roku 2024” wynika z art. 51 Ustawy ooś [1]. Ponadto, zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy, zakres i stopień 
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szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 10 sierpnia 2020 r. znak: WOO.411.118.2020.MDI) oraz 

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy (pismo z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

znak: NNZ.9022.1.301.2020). 

5 Stan środowiska obszaru objętego programem 

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.1.1 Ocena stanu 

 Zgodnie z art. 86 Prawa ochrony środowiska (Ustawa poś) [2] w Rozporządzeniu Ministra Środowi-

ska w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu [17] określono ich dopuszczalne i docelowe 

poziomy oraz poziomy celów długoterminowych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy poś oceny jakości powie-

trza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) [4], [2]. Na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego oceny jakości powietrza dokonuje Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska (GIOŚ), który wyniki swoich badań zgodnie z art. 89 Ustawy poś przedstawia w co-

rocznych raportach. Obecnie system monitoringu środowiska oparty jest o „Strategiczny Program Pań-

stwowego Monitoringu Środowiska na lata 2020-2025”.  

 
Rysunek 1. Podział województwa kujawsko-pomorskiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza. 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok  2019. 

 Zgodnie z klasyfikacją stref dla celów oceny jakości powietrza, obszar gminy Koneck znajduje się w 

strefie kujawsko-pomorskiej. Pomiar jakości powietrza na terenie strefy odbywa się w 11 punktach, 2 z 

nich badają tło pozamiejskie, 4 tło podmiejskie oraz 5 punktów bada tło miejskie. Na terenie gminy w 

2019 roku nie wyznaczono punktu monitoringu jakości powietrza. Najbliższy punkt pomiarowy znajdo-
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wał się na terenie Parku Tężniowego przy ul. Tężniowej w mieście Ciechocinek. Znajdował się w odległo-

ści niecałych 6 km od granicy gminy i badał tło podmiejskie. Najbliższy punkt należący do strefy kujaw-

sko-pomorskiej badający tło pozamiejskie znajdował się w miejscowości Koniczynka, w gminie Łysomice 

na północ od Torunia, w odległości około 27 km od granicy gminy Koneck. Na terenie gminy nie występu-

ją również gminne czujniki jakości powietrza. 

Tabela 1. Wyniki oceny jakości powietrza w strefie kujawsko-pomorskiej za rok 2019. 

Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń 

 SO2 
NO₂ 
NOx 

CO C6H6 PM10 PM2,5 
PM2,5 
II faza 

Pb As Cd Ni B(a)P 
O3 

poziom 
docelowy 

poziom celu 
długoterm. 

Kryterium ochrona zdrowia 

rok 
2019 

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

Kryterium ochrona roślin 
rok 

2019 
A A - - - - - - - - - - A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2019, 

Objaśnienia: 

SO₂- dwutlenek siarki, NO₂- dwutlenek azotu, NOₓ- tlenki azotu, CO- tlenek węgla, C₆H₆- benzen, PM10- pył zawieszony o średnicy ziaren 10 µm, 

PM2,5- pył zawieszony o średnicy ziaren 2,5 µm, PB- ołów, As- arsen, Cd- kadm, Ni- nikiel, B(a)P- benzo(a)piren, O₃- ozon. 

− klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych, 

− klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

− klasa C1 - stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II (do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 roku), 

− klasa D2 - stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 

W 2019 roku, strefa kujawsko-pomorska dla kryterium ochrony zdrowia uzyskała klasę C ze 

względu na przekroczenie dopuszczalnej ilości 35 dni w skali roku ze stężeniem 24 godzinnym powyżej 

50 μg/m³ dla PM10 oraz przekroczenie docelowego stężenia średniorocznego powyżej 1 ng/m³ dla ben-

zo(a)pirenu (B(a)P). Ponadto klasę C1 ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia 

pyłu PM2,5 – faza II, czyli ilości 20 μg/m³ do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 roku. Klasę D2 zaś przypisano 

ze względu na przekroczenie celu długoterminowego: średniego 8 godzinnego stężenia ozonu powyżej 

120 μg/m³ do osiągnięcia w 2020 roku dla kryterium ochrona zdrowia, zaś dla kryterium ochrona roślin 

ze względu na przekroczenie 6000 μg/m³*h dla AOT40, tj. sumy różnic pomiędzy stężeniem średnim jed-

nogodzinnym wyższym niż 80 μg/m³ a wartością 80 μg/m³ dla każdej godziny w ciągu doby w godzinach 

8:00-20:00. Nie stwierdzono przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do pozostałych zanie-

czyszczeń. 

B(a)P jest wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym (WWA) o silnym działaniu rako-

twórczym. Powstaje podczas niepełnego spalania paliw kopalnych złej jakości w piecach o niskiej spraw-

ności. Pył zawieszony (PM10, PM2,5) obejmuje substancje stałe oraz aerozole, składają się na niego meta-

le ciężkie, tlenki metali, WWA oraz lotne związki organiczne, a także pył pochodzenia naturalnego, np.: 

saharyjski, lub z działalności rolniczej. Głównym źródeł pyłów zawieszonych jest spalanie paliw kopal-

nych oraz transport drogowy, źródła naturalne odpowiadają za emisję drobnej części pyłów. Ozon jest 

gazem o silnym działaniu utleniającym. W niższych warstwach atmosfery powstaje wskutek działania 

wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia w obecności prekursorów ozonu, do których należą: NO₂, 

CO, metan NH₄ i lotne związki organiczne. Szczególnie groźnym prekursorem ozonu jest NO₂, który po-

wstaje podczas spalania paliw. Za największą jego emisję odpowiada transport drogowy oraz produkcja 

energii (powietrze.malopolska.pl). 

Według Rocznej oceny jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019 naj-

większe ładunki emisji komunalno-bytowej B(a)P oraz PM10 dostają się do atmosfery z terenu Konecka 

oraz Straszewa. Natomiast największa emisja liniowa PM10 występuje w ciągu dróg Jaranowo – Koneck – 

Przybranowo, które przecinają teren gminy z południowego-wschodu na północny-zachód oraz drogi 

Siniarzewo-Koneck. Na terenie gminy nie doszło jednakże do przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
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PM10, poziomu dopuszczalnego II fazy PM2,5 ani poziomu docelowego B(a)P. Stwierdzono natomiast 

przekroczenie celu długoterminowego dla ozonu dla kryterium ochrona zdrowia i ochrona roślin. 

Według mapy Geozagrożeń na terenie gminy jest zlokalizowany jeden zakład będący emitorem 

substancji do powietrza, jest to przetwórnia owocowo-warzywna zlokalizowana w miejscowości Chro-

mowola. Dodatkowo na terenie gminy znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty hodowlane, które mo-

gą być źródłem odoru. Według art. 222 Ustawy poś poziom substancji zapachowych w powietrzu nie po-

winien przekraczać wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [16] określa te wartości 

również dla niektórych substancji potencjalnie odorogennych. Opracowano ponadto Kodeks przeciwdzia-

łania uciążliwości zapachowej oraz Listę substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążli-

wości zapachowej. 

Przez teren gminy nie przebiegają drogi krajowe, ale w zachodniej części biegnie droga wojewódz-

ka nr 266. Według danych z 2015 roku porusza się po niej około 2 336 samochodów na dobę, co oznacza, 

że ruch roczny nie przekracza 1 000 000 aut (prawie 853 tyś.) (Mapa GDDKiA średniego dobowego ruchu 

rocznego). Teren gminy nie jest również otoczony dużymi ośrodkami miejskimi, na terenie których może 

dochodzić do przekroczeń norm jakości powietrza. 

Według Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koneck (PGN) oraz Założeń do planu zaopa-

trzenia gminy Koneck w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zaopatrzenie mieszkańców w ciepło 

zaspokajane jest głównie przez indywidualne źródła ciepła spalające przede wszystkim węgiel, drewno i 

olej opałowy, gmina bowiem nie jest zgazyfikowana. Podobnie budynki użyteczności publicznej opalane 

są węglem, miałem węglowym oraz olejem opałowym. Według Uchwały Sejmiku Woj. Kuj.-Pom. w spra-

wie (…) ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

(uchwała antysmogowa) od 1 września 2019 r. obowiązuje zakaz spalania węgla kamiennego, w którym 

udział ziaren o średnicy poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, a także węgla brunatnego i biomasy o wil-

gotności powyżej 20%. Uchwała antysmogowa zakłada również eliminację kotłów bezklasowych do 2024 

r. Województwo kujawsko-pomorskie uchwaliło ponadto Program ochrony powietrza dla strefy kujaw-

sko-pomorskiej. Planowane działania skupiają się głównie na ograniczaniu emisji z sektora komunalno-

bytowego. Zaleca się m.in. inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła oraz wymianę kotłów bezklaso-

wych, w której kosztach zakłada się udział JST. 

Według Rocznej oceny jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019, 

transport odpowiada głównie za emisję NOₓ, przemysł za emisję SOₓ, natomiast pyły i B(a)P pochodzą 

głównie ze źródeł komunalno-bytowych, tzw. niskiej emisji. Ewentualne przekroczenia poziomu B(a)P i 

norm pyłów na terenie gminy pochodzą najprawdopodobniej z indywidualnych instalacji grzewczych i 

mogą pojawiać się głównie w sezonie grzewczym. Natomiast zanieczyszczenie ozonem jest wynikiem 

znacznej powierzchni gruntów ornych i małej powierzchni lasów, nie tylko na terenie gminy, ale również 

gmin otaczających. Spośród metod poprawy jakości powietrza wyróżnić można wymianę źródeł ciepła 

oraz zwiększenie powierzchni lasów. Nie stwierdzono napływu zanieczyszczeń powietrza spoza terenu 

gminy. Gmina prowadzi prace nad modernizacją stanu dróg na swoim terenie, a także prace termomo-

dernizacyjne budynków gminnych. Gmina posiada opracowany PGN. 

Energia odnawialna 

 Do źródeł energii odnawialnej (OZE) należy energia słońca, wiatru, wody, pochodząca z biomasy 

oraz geotermalna. Wykorzystanie wiatru ograniczone jest przepisami Ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych [5]. Na terenie Gminy znajdują się 4 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 0,9 MW, 

położone w północno-środkowej części gminy w miejscowości Chromowala. Kolejne 10 turbin umiejsco-

wione jest w sąsiednich gminach Aleksandrów Kujawski i Raciążek przy granicy z gminą Koneck (część 

północno-wschodnia gminy). Według mapy stref energetycznych wiatru w Polsce (Jakiel 2011) gmina 

charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla elektrowni wiatrowych. Prowadzone badania naukowe 

dotąd nie potwierdziły negatywnego wpływu turbin wiatrowych na zdrowie żyjących w pobliżu ludzi 
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(Knopper i Ollson 2011, McCallum et al. 2014). Negatywny wpływ na krajobraz jest kwestią indywidual-

ną, natomiast wpływ na awifaunę oraz nietoperze, może być minimalizowany (Thaxter et al. 2017). 

Koneck jest gminą rolniczą, tworzy więc dobre warunki dla budowy biogazowni. Instalacje tego ty-

pu wykorzystują odpady roślinne, odchody zwierzęce, odpady poubojowe lub osady ściekowe do produk-

cji biogazu (głównie metan, ale też siarkowodór) w procesie fermentacji. Gaz jest spalany w elektrocie-

płowni, natomiast przefermentowany substrat jest wysokiej jakości nawozem (innpoland.pl).  

Według Informacji Starosty aleksandrowskiego z dnia 18 listopada 2019 r. (sprawa znak: 

AB.6740.465.2020) wydano pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejsco-

wości Chromowola. Brak natomiast dokładnych danych na temat liczny instalacji OZE należących do osób 

prywatnych, według danych gminy na jej terenie znajduje się jedna instalacja fotowoltaiczna. 

5.2 Zagrożenia hałasem 

5.2.1 Ocena stanu 

Zgodnie z art. 113 Ustawy poś [2] ustalono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wskazane 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [19]. 

Oceny stanu akustycznego zgodnie z art. 117. 1. Ustawy poś dokonuje GIOŚ w ramach PMŚ. Pomiarów 

poziomu hałasu instalacji, zakładu, głównej drogi, miast powyżej 1000 tyś. mieszkańców, linii kolejowej i 

lotniska dokonuje zarządzający, właściciel i prezydent miasta. 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez źródła hałasu z 

wyłączeniem hałasu powodowanego przez statki powietrzne i linie elektroenergetyczne, wyrażone 

wskaźnikami mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki ochrony przed hałasem. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy poziom dźwięku w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 
 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 
 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców2) 

70 65 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tabela 3). 

Objaśnienia: 

LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku; LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy; 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administra-

cyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wy-

znaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów ad-

ministracyjnych, handlowych i usługowych 

Dla województwa kujawsko-pomorskiego sporządzono Ocenę stanu akustycznego środowiska na te-

renie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku oraz Mapy akustyczne dla dróg krajowych o 

ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i dla terenów poza aglomeracjami poło-

żonych wzdłuż Autostrady A-1. Opracowano również publikację: „Hałas komunikacyjny: źródła i metody 

przeciwdziałania” opisująca źródła hałasu, aspekty zdrowotne oddziaływania hałasu drogowego i metody 

jego ograniczania.  
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Na terenie gminy Koneck nie występują lotniska, hałas lotniczy więc nie stanowi zagrożenia dla 

mieszkańców. Przez teren gminy nie przebiega również żadna linia kolejowa, najbliższa znajduje się w 

odległości kilkuset metrów od północno-wschodniej granicy gminy. Zgodnie z danymi gminy, na jej tere-

nie nie występują również duże zakłady przemysłowe mogące być źródłem ponadnormatywnego hałasu. 

Hałas produkowany przez niewielkie zakłady przemysłowe zwykle jest ograniczony do najbliższego oto-

czenia zakładu i w mniejszym stopniu oddziałuje na społeczeństwo. Istniejące zakłady produkcyjne są 

ponadto zwykle położone w pewnym oddaleniu od zwartej zabudowy mieszkaniowej. Jednakże w przy-

padku stwierdzonego przekroczenia norm hałasu, właściciel zakładu powinien podjąć kroki prowadzące 

do poprawy stanu. 

Przez teren gminy Koneck przebiega droga wojewódzka nr 266, poza nią infrastrukturę drogową 

tworzą drogi gminne i powiatowe (tabela 3). Dobowy ruch na drodze wojewódzkiej wynosi około 2 336 

pojazdów, rocznie wielkość ruchu nie przekracza więc 3 mln pojazdów (Mapa GDDKiA dobowego ruchu 

rocznego), dlatego też na terenie gminy nie były zlokalizowane punkty monitoringu hałasu. Duży związek 

z poziomem hałasu ma nie tylko natężenie ruchu, ale również stan nawierzchni dróg oraz stan techniczny 

pojazdów po nich jeżdżących. Dlatego też hałas transportowy dotyka również drogi niższej rangi, po któ-

rych odbywa się ruch lokalny. Co więcej, według Rocznej oceny jakości powietrza w województwie ku-

jawsko-pomorskim za rok 2019, emisja PM10 i B(a)P, nie jest największa w ciągu drogi wojewódzkiej, ale 

wzdłuż dróg Jaranowo – Koneck – Przybranowo oraz drogi Siniarzewo-Koneck. 

Tabela 3. Infrastruktura drogowa na terenie gminy Koneck. 
Typ drogi Długość [km] Ruch dobowy [pojazdy/dobę] 

Wojewódzkie 2,56 2 336 

Powiatowe 42,86 - 

Gminne 80,22 - 

Źródło: PGN, Mapa dobowego ruchu rocznego GDDKiA. 

Na podstawie dostępnych danych można przypuszczać, że największe zagrożenie dla mieszkańców 

gminy Koneck stanowi hałas komunikacyjny. Dotyczy on szczególnie gospodarstw położonych w bliskim 

sąsiedztwie najsilniej użytkowanych dróg. Metody ograniczenia hałasu komunikacyjnego obejmują wyci-

szenie wnętrz budynków, ekrany akustyczne, wały ziemne, nasadzenia roślinności oraz zielone ściany 

budynków, które są również jednym z elementów błękitno-zielonej infrastruktury na terenach zurbani-

zowanych, która ma na celu zwiększenie możliwości retencyjnych (Hałas komunikacyjny: źródła i metody 

przeciwdziałania, Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach). Ważnym 

aspektem jest również dbałość o odpowiedni stan techniczny dróg, w tym stosowanie tzw. cichych na-

wierzchni (nawierzchnie porowate, lub modyfikowane gumą (rynekinfrastruktury.pl)) oraz egzekwowa-

nie poruszania się po drogach gminy z odpowiednią prędkością, a także dobry stan pojazdów oraz wy-

miana ich na pojazdy elektryczne. Gmina podejmuje działania mające na celu poprawę stanu dróg gmin-

nych na swoim terenie. 

5.3 Pola elektromagnetyczne 

5.3.1 Ocena stanu 

 Zgodnie z art. 123 Ustawy poś [2] oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i ob-

serwacji zmian dokonuje GIOŚ w ramach PMŚ Na podstawie badań kontrolnych poziomów pól w środo-

wisku prowadzi ponadto aktualizowany corocznie rejestr zawierający informację o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nato-

miast zgodnie z art. 122a ust. 1 i 2 Ustawy poś pomiary poziomów elektromagnetycznych instalacji wyko-

nuje prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, a następnie 

przekazuje je Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (WIOŚ) i PWIS.  
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Zgodnie z art. 122 Ustawy poś ustalono dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środo-

wisku wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektroma-

gnetycznych w środowisku [20]. 

Na terenie gminy w 2019 roku nie był zlokalizowany punkt pomiarowy pól elektromagnetycznych 

(Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych za rok 2019). Najbliższe punkty badające tło wiejskie zlo-

kalizowane były w powiecie lipnowskim w miejscowości Bobrowniki, w gminie Bobrowniki oraz Kikół, w 

gminie Kikół. Punkty oddalone były od granic gminy w linii prostej odpowiednio 10 i 25 km. 

Tabela 4. Wyniki pomiarów PEM w roku 2019. 
Lokalizacja stacji Typ terenu Wyniki pomiarów za rok 2019 [V/m] Dopuszczalny poziom PEM [V/m] 

Bobrowniki wiejski <0,1 
61 

Kikół wiejski 0,14 

Źródło: Wyniki pomiarów monitoringowych PEM za rok 2019. 

Teren gminy zasilany jest w energię elektryczną z istniejącej napowietrznej sieci średniego i niskie-

go napięcia. Dodatkowo północno-wschodni koniec gminy przecina linia wysokiego napięcia. W miejsco-

wości Koneck zlokalizowany jest ponadto nadajnik sieci komórkowych (Mapa lokalizacji Stacji Bazo-

wych). Na terenie gminy brak natomiast głównych punktów zasilania (GPZ). Poza sieciami elektrycznymi 

i nadajnikami, pole elektromagnetyczne produkowane jest również przez sprzęty domowe. Żadne z wy-

mienionych źródeł nie produkuje PEM o natężeniu przekraczającym poziom dopuszczalny, co potwier-

dzają również przytoczone poniżej wyniki pomiarów monitoringowych. 

5.4 Gospodarowanie wodami 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne [6] dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na: 

1) Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), z wyodrębnieniem jednolitych części: 

a) Wód przejściowych lub przybrzeżnych. 

b) Wód sztucznych lub silnie zmienionych; 

2) Jednolite części wód podziemnych (JCWPd); 

3) Wody podziemne w obszarach bilansowych. 

 Zgodnie z art. 349.2. ww. ustawy badania i oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych do-

konuje się w ramach PMŚ. Zgodnie z art. 349.3-5, 349. 10, 349.8 oraz art. 17.2. pkt. 1. badania JCWP pro-

wadzi GIOŚ i PSHM zaś oceny stanu JCWP dokonuje GIOŚ, zaś badań i oceny stanu JCWPd dokonuje PSH. 

5.4.1 Ocena stanu 

 Jednolite części wód podziemnych 

 Obszar gminy Koneck, zgodnie z aktualnym podziałem na 172 JCWPd, położony jest w granicach 

JCWPd nr 45 (PLGW200045). 

Tabela 5. Ogólna charakterystyka JCWPd 50. 

Jednolita część wód 
podziemnych (JCWPd) 

Identyfikator UE PLGW200045 

Numer JCWPd 45 

Lokalizacja 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

RZGW Gdańsk 

Zlewnia Wisła 

Charakterystyka 
geologiczna i 

hydrogeologiczna 

Stratygrafia i 
charakterystyka poziomów 

wodonośnych 

• Q – wody porowe w utworach piaszczysto-żwirowych 
• Ng (miocen, pliocen) – wody porowe w utworach piaszczystych 
• J – wody porowo-szczelinowe w piaskowcach, wapieniach i 

marglach 
Średnia miąższość warstwy  

wodonośnej [m] 
>40 

 

Liczba pięter wodonośnych 1-2 

Charakterystyka nadkładu 
warstw wodonośnych 

W równowadze utwory przepuszczalne i słaboprzepuszczalne 
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Antropopresja Leje depresji  Lokalne związane z poborem wód i wpływem aglomeracji 

Pobór wód [tys. m3 rok]- 
rejestrowany 2011 r. 

Dla zaopatrzenia ludności w 
wodę, przemysłu i inne 

12 339,48 

Zasoby wód podziemnych 
dostępne do zagospoda-

rowania [m3/d] 

zasoby 108 198 

% wykorzystania zasobów 31,3 

Źródło: Karta informacyjna JCWPd 45. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd. 
Legenda: Q – piętro czwartorzędowe; Ng – piętro neogeńskie, J – piętro jurajskie. 

Gmina Koneck znajduje się w południowo-wschodniej części JCWPd nr 45. Część wschodnia i pół-

nocna JCWPd położone są w dolinie Wisły, która stanowi bazę drenażu. Na terenie gminy poziom czwar-

torzędowy i neogeński zasilane są na drodze przesączania wód opadowych przez gliniaste utwory słabo-

przepuszczalne, a także na drodze przepływu lateralnego z sąsiednich jednostek. 

Na podstawie informacji zawartych w Raporcie z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 

w dorzeczach – stan na rok 2019 wiadomo, że JCWPd nr 45 posiada stan ilościowy i chemiczny dobry, nie 

jest również zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych dla wód podziemnych. 

Tabela 6. Ocena stanu JCWPd na obszarze gminy Koneck. 

Lp. Identyfikator UE Numer JCWPd 
Stan 

ilościowy 
Stan 

chemiczny 
Ogólna 

ocena stanu 
Ocena ryzyka niespełnienia 

celów środowiskowych 

1.  PLGW200045 45 dobry dobry dobry niezagrożona 

Źródło: Karta informacyjna JCWPd 45. 

 
Rysunek 2. Położenie gminy Koneck  na tle JCWPd oraz punkty monitoringu wód podziemnych i studnie 
wodociągowe. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geoportal PIG-PIB. 

Na terenie gminy Koneck nie występują punkty monitoringu wód podziemnych. Najbliższe 

położone są gminach Inowrocław i Gniewkowo leżących na terenie sąsiedniego powiatu 

inowrocławskiego. Wyniki badań przedstawione są w poniższej tabeli. W roku 2020 w żadnym z 

punktów monitoringu na terenie  JCWPd 45 badania nie były prowadzone. 

 

 

PLGW200045 

PLGW200043 

1937 

1460 

Legenda: 

punkt monitoringu 

wód podziemnych 

studia 

wodociągowa 

PLGW200047 
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Tabela 7. Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringowych w pobliżu gminy Koneck. 

Miejscowość Gmina 
Nr MON-

BADA 
Nr 

JCWPd 

Przedział 
pobierania 

[m p.p.t.] 
Stratygrafia 

Zwierciadło, 
ośrodek 

Użytkowanie 
terenu 

Końcowa 
klasa 

jakości 

Balczewo Inowrocław, I 1460 45 9,5-12,5 Q 
swobodne, 

porowy 
Zabudowa 

wiejska 
V 

Markowo Gniewkowo, I 1937 45 27,5-30,3 Q napięte, porowy Lasy III 

Źródło: Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wg danych z 2019 roku. 

Legenda: I- inowrocławski powiat, Q- czwartorzęd. 

W obu punktach badane było piętro czwartorzędowe. W punkcie 1460 wody osiągnęły V klasę, czy-

li wody złej jakości. Natomiast w punkcie 1937 stwierdzono wody III klasy, tj. wody zadowalającej jako-

ści. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych [21] wody złej jakości wykazują wartości elemen-

tów fizykochemicznych wskazujące na znaczący wpływ działalności człowieka, natomiast wody zadowa-

lającej jakości wykazują wartości elementów o przewidywanym słabym wpływie ludzkiej działalności. 

Wody w puncie 1460 pobierane były z niewielkiej głębokości na obszarze o przepuszczalnych utworach 

powierzchniowych. Wpływ na ich klasę jakości miało więc przypuszczalnie zanieczyszczenie z po-

wierzchni terenu. 

Na terenie gminy Koneck woda w celach wodociągowych pobierana jest z głębokości od około 36 

do 38 m, oznacza to, że należy do piętra czwartorzędowego. 

 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

 
Rysunek 3. Położenie gminy Koneck względem GZWP. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG-PIB. 

Są to struktury geologiczne, lub ich fragmenty wykazujące najwyższą wodonośność i zasobność. 

Muszą spełniać konkretne wymagania ilościowe, zaś pod względem jakości nadawać się do zaopatrzenia 

w wodę w stanie surowym, lub po prostym uzdatnianiu. Większość terenu gminy Koneck położona jest na 

GZWP nr 144 

Dolina Kopalna Wielkopolska 
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terenie GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Jest to udokumentowany zbiornik o powierzchni 

ponad 4 tyś. km², z czego nieco ponad 30 km² stanowią tereny ochronne, zbiornik jak dotąd nie został 

zanieczyszczony. Jego powstanie związane jest głównie z interglacjałem mazowieckim i eemskim (Infor-

mator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce). Charakterystyka znajduje się w tabeli nr 8. 

Tabela 8. Charakterystyka GZWP, na terenie którego leży gmina Koneck. 
Nazwa GZWP Dolina Kopalna Wielkopolska 

Nr GZWP 144 

Stratygrafia Czwartorzęd 

Typ zbiornika Porowy 

Litologia warstwy wodonośnej Piaski i żwiry 

Średnia miąższość warstwy wodonośnej [m] 10-25 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m³/d x km²] 394 298,4 

Eksploatacja wód zbiornika [m³/d] 183 316,8 

Klasa jakości wód Na przeważającym obszarze II 

Uzdatnianie Odżelazianie, odmanganianie 

Podatność na antropopresję Bardzo mało podatny 

Źródło: Informator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Na terenie gminy Koneck wody powierzchniowe występują głównie w postaci rzek, niewielkich 

oczek wodnych i jezior oraz obszarów bagiennych. 

 
Rysunek 4. Cieki i zbiorniki wodne oraz mokradła na terenie gminy Koneck. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geoportal oraz hydroportal. 

cieki 

mokradła 

Tążyna 

Jezioro Ostrowąs 

Dopływ z 
Romanowa 

Jezioro Brzeźno Duże 

Dopływ z 
 Zakrzewa 

 

Tążyna 

Dopływ z 
Konecka 

Tążyna 

    Mała 

Dopływ z 

Marszałkowa 

Tążyna Mała 
         (Dopływ z 
               Żołnowa) 

 Osla 

Dopływ z 

Kruszynka 

Legenda: Jezioro Brzeźno Małe 

zbiorniki 
wodne 
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Rzeki na terenie gminy stanowią: 

• Tążyna (dopływ Wisły) wraz z dopływami: 

• Dopływ z Zakrzewa 

• Dopływ z Konecka 

• Tążyna Mała wraz z dopływami:  

• Dopływ z Romanowa 

• Dopływ z Kruszynka 

Ukształtowanie terenu Gminy jest wynikiem procesów związanych ze zlodowaceniem północno-

polskim. Z jego maksymalnym zasięgiem związana jest depozycja gliniastych i piaszczystych utworów 

powierzchniowych oraz powstanie, aktualnie silnie zdenudowanych, rynien polodowcowych i struktur 

fluwioglacjalnych. Natomiast z etapem cofania się czoła lądolodu związane jest powstanie pradoliny to-

ruńsko-eberswaldzkiej odprowadzającej wody roztopowe w kierunku morza północnego. Pradolina jest 

obecnie wykorzystywana przez Wisłę. Odpływ wód powierzchniowych z terenu gminy odbywa się w kie-

runku północno-zachodnim do pradoliny i Wisły. 

Gmina Koneck znajduje się na terenie 4 JCWP rzecznych (JCWPrz), z czego dwie nie posiadają na jej 

terenie wód powierzchniowych. 

 
Rysunek 5. Zasięg występowania JCWP względem gminy Koneck. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geoportal. 
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PLRW2000 
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Tabela 9. Charakterystyka JCWP na obszarze gminy Koneck. 

Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP Status 
Monito- 
rowanie 

Stan Ryzyko Lokalizacja 

1 PLRW200017279669 Dopływ z Żołnowa naturalna Tak zły zagrożona Region 
wodny 

Dolna Wisła 
Dorzecze: 

Wisła 
RZGW: 
Gdańsk 

2 PLRW2000172796499 
Tążyna z Kanałem Parchańskim od 

dopływu z Nowego Dworu 
naturalna Tak zły zagrożona 

3 PLRW200017279689 Dopływ z Ciechocinka naturalna Tak zły zagrożona 

4 PLRW200017279329 Dopływ z Marszałkowa naturalna Nie zły zagrożona 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 2016, dane PGWWP. 

Obie spośród wód powierzchniowych rzecznych przepływających przez teren gminy podlegają mo-

nitoringowi. Na terenie gminy znajduje się jeden punkt monitoringu wód rzecznych, dotyczy rzeki Tążyna 

i znajduje się w północno-zachodniej części gminy w pobliżu miejscowości Straszewo. Wszystkie cieki 

gminy mimo statusu naturalnego są uregulowane. 

Tabela 10. Ocena stanu monitorowanych JCWP na obszarze gminy Koneck. 

Lp. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Ocena stanu na podstawie oceny GIOŚ 

Kod JCWP 
Nazwa JCWP 

Nazwa PPK 

K
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O
ce

n
a
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ta

n
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C

W
 

1 
PLRW2000 
17279669 

Dopływ z Żołnowa 
(Mała Tążyna) 

ujście do Tążyny, 
Przybranowo 

słaba dobra 
poniżej 
dobrej 

słaby b.d. zły 

2 
PLRW2000 
172796499 

Tążyna z Kanałem Parchańskim 
od dopływu z Nowego Dworu 

ujście do Tążyny, 
Straszewo 

słaba dobra 
poniżej 
dobrej 

słaby b.d. zły 

3 
PLRW2000 
17279689 

Dopływ z Ciechocinka 
ujście do Tążyny, 

Nowy Ciechocinek 
umiar-

kowana 
dobra 

poniżej 
dobrej 

umiar-
kowany 

b.d. zły 

Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu. 

Tabela 11. Czynniki wpływające na stan wód powierzchniowych terenu gminy. 
JCWP Klasa elementów biologicznych Klasa elementów fizykochemicznych 

Dopływ z Żołnowa Makrobezkręgowce bentosowe 
przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone, twardość 

ogólna, azot azotynowy 

Tążyna z Kanałem 
Parchańskim od dopływu z 

Nowego Dworu 
Makrobezkręgowce bentosowe 

ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20°C, substancje 
rozpuszczone, twardość ogólna, pH, azot amonowy, azot 
Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, 

fosfor fosforanowy, fosfor ogólny 

Dopływ z Ciechocinka Fitobentos, Makrobezkręgowce 
bentosowe 

tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny, przewodność 
w 20°C, substancje rozpuszczone, twardość ogólna 

Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu. 

Według badań przytoczonych w powyższej tabeli, wody powierzchniowe terenu gminy posiadają 

głównie słaby i umiarkowany stan ekologiczny. Główny wpływ na taką ocenę miał stan makrobezkrę-

gowców bentosowych. Wody gminy charakteryzują się również klasą elementów fizykochemicznych po-

niżej dobrej. Przekroczone parametry wskazują na eutrofizację wód. Stan chemiczny cieków nie był ba-

dany. Sposób klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych określa Rozporządzenie Ministra Gospo-

darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie klasyfikacji stanu (…) oraz sposobu klasyfikacji stanu jed-

nolitych części wód powierzchniowych (…) [22]. 

Według Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku w sprawie określenia wód powierzchniowych i 

podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (…) wszystkie cieki 

terenu gminy zaliczane są do wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych, zaś cały region Dolnej Wisły jest obszarem szczególnie narażonym (OSN), z którego 

odpływ azotu do wód należy ograniczyć. W 2004 r. powstał Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, w którym 

omówiony został problem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i metody zapobiegania jego 

negatywnym skutkom. W roku 2019 wydany został Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu 
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ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, omawiający pro-

blem w sposób bardziej szczegółowy. 

Wody podziemne terenu gminy nie są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych dla wód 

podziemnych, zaś ze względu na obecność słaboprzepuszczalnego nadkładu powyżej poziomu użytkowe-

go są również mało wrażliwe na zanieczyszczenie z powierzchni terenu. Natomiast stan wód powierzch-

niowych terenu gminy jest zły, są one również zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych dla 

wód powierzchniowych. Główne przyczyny eutrofizacji wód powierzchniowych obejmują intensywną 

uprawę rolną okolicznych terenów oraz nieuporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową (Dąbrowska 

2008). Najprawdopodobniej taka jest też przyczyna przekroczenia parametrów wód powierzchniowych 

terenu gminy, który w większości pokrywają użytki rolne i rozproszona zabudowa wiejska, zaś po-

wierzchnia lasów jest niewielka. Niekorzystnie wpływa również silne przekształcenie i uregulowanie 

cieków. Stan chemiczny wód przepływających przez teren gminy nie był badany, jednakże cieki prze-

kształcone, przepływające przez tereny wiejskie, silnie użytkowane rolniczo mogą być zanieczyszczone 

chemicznie. Spośród metod poprawy stanu wód powierzchniowych wyróżnić można renaturyzację cie-

ków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej obejmującą eliminacją nieszczelnych szamb i 

kontrolę sposobów zagospodarowywania ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. 

Zagrożenie powodziowe i osuwiskowe 

Na terenie gminy Koneck nie występuje zagrożenie powodziowe, natomiast ryzyko powodzi ogra-

niczone jest do najbliższego otoczenia rzeki Tążyna i Dopływu z Konecka (Hydroportal ISOK). Tereny 

objęte ryzykiem nie są zabudowane, dlatego też powódź nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. 

Według map osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych tereny 

gminy nie są zagrożone tego typu zdarzeniami (SOPO Etap I). 

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

5.5.1   Ocena stanu 

 Sieć wodociągowa 

W gminie Koneck znajduje się siedem ujęć wód i trzy stacje uzdatniania wody (SUW) w miejscowo-

ściach Koneck, Święte i Brzeźno (Raport o stanie Gminy Koneck za rok 2019, Ogłoszenie o zamówieniu: 

bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gminy 

Koneck, 2020). Woda pobierana ze studni pochodzi z głębokości około 30 metrów i należy do czwarto-

rzędowego piętra wodonośnego (dane PIG-PIB). W roku 2018 wyremontowana została SUW w Konecku 

(Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.03.2018 r. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Koneck wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Święte), natomiast w 2021 r. 

planowana jest przebudowa SUW w Świętem (Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.12.2020 r. Usprawnie-

nie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck). Na koniec 2019 roku długość sieci wodociągowej w 

gminie Koneck wyniosła 112,54 km, zaś zwodociągowanie osiągnęło 83,1% (dane GUS). 

Według badań prowadzonych przez PPIS w Aleksandrowie Kujawskim woda wodociągowa na te-

renie gminy Koneck w 2018 roku nadawała się do spożycia (w użyciu był jedynie SUW Święte), natomiast 

w 2019 r. była warunkowo zdatna do picia ze względu na przekroczenie zawartości manganu w sieciach 

(Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Koneck za rok 2018, Sprawozdania z badań wody do spożycia 

z kolejnych miesięcy 2019 r.). Wymagania dotyczące wody do spożycia zgodnie z art. 13 Ustawy o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wodę itd. [7] znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [23]. 

Gmina sukcesywnie prowadzi prace na sieci wodociągowej, mające na celu usprawnienie zaopa-

trzenia w wodę, zaś woda wodociągowa jest zdatna do picia. Charakterystyka sieci wodociągowej gminy 

Koneck znajduje się w tabeli 12, natomiast studni wodociągowych w tabeli 13). 
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Tabela 12. Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Koneck w latach 2016–2019. 
Rok 2016 2017 2018 2019 

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy [km] 111,92 11,92 112,54 112,54 

Ilość przyłączy [szt.] 739 739 739 747 

Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 2 675 2 647 2 622 2 598 

Woda dostarczana gosp. domowym [dam3] 121 117,9 80,3 122,2 

Źródło: dane gminy Koneck i GUS. 

Tabela 13. Charakterystyka studni wodociągowych gminy Koneck. 
Lokalizacja studni Głębokość ujęcia [m] Piętro wodonośne Produkcja wody [m³/d] 

Koneck 2- 38; 3- 36; 4- 36,5 Q 40 

Święte 1a-?; 2- ?; 3- ? Q 35 

Brzeźno 31 Q 19 

Źródło: Raport o stanie Gminy Koneck za rok 2019, dane PIG-PIB, Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu 

GD.ZUZ.5.421.531.2018.MT o wydaniu decyzji wodnoprawnej w sprawie studni w miejscowości Święte, Ogłoszenie o zamówieniu: 

bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gminy Koneck, 2020. 

Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy obejmuje część miejscowości Koneck i posiada długość 7,31 

km. Odebrane ścieki są przekazywane za pośrednictwem 5 przepompowni do oczyszczalni ścieków w 

gminie Zakrzewo. Według danych GUS skanalizowanie gminy Koneck w 2019 r. osiągnęło 15,1%. Na te-

renie gminy przeważa zabudowa rozproszona, większość mieszkańców korzysta z indywidualnych metod 

gospodarowania ściekami obejmujących szamba, których jest 640 oraz przydomowe oczyszczalnie ście-

ków- jest ich 110. Odbiorem ścieków ze zbiorników bezodpływowych zajmują się podmioty wymienione 

w tabeli 15. 

Tabela 14. Charakterystyka gospodarowania ściekami na terenie gminy Koneck w latach 2016-2019. 
Rok 2016 2017 2018 2019 

Długość sieci kanalizacyjnej [km] 7,31 7,31 7,31 7,31 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] 121 121 121 121 

Liczba mieszkańców korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.] 519 520 477 472 

Ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną [dam3] 10,1 9,7 10,4 11,4 

Liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni ścieków [os.] 313 313 313 313 

Ścieki oczyszczone w ciągu roku [dam3] 10 10 11 11 

Liczba zbiorników bezodpływowych [szt.] 610 610 610 640 

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.] 87 103 104 110 

Źródło: GUS i gminy Koneck. 

Tabela 15. Podmioty uprawnione do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Koneck. 
Nazwa podmiotu Adres 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. ul. kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o. ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

Firma Handlowo Usługowa, Marcin Korzeniewski ul. Kwiatowa 5, 87-700 Odolin 

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek 

Firma Handlowo-Usługowa „MACIEK” Maciek Kułakowski Józefowo, ul. Parkowa 6, 87-731 Waganiec 

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 

Źródło: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: Opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koneck. Zezwolenia aktualne. 

Szamba przeważają na terenie gminy. Zbiorniki bezodpływowe nie posiadające atestu oraz brak in-

stalacji zagospodarowania ścieków stanowią zagrożenie dla środowiska i wód powierzchniowych oraz 

podziemnych terenu gminy, dlatego też należy je eliminować. Gmina w 2018 i 2019 roku udzielała dotacji 

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z której skorzystało 3 mieszkańców (Raport o stanie 

Gminy Koneck za rok 2018 i 2019). 
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5.6 Zasoby geologiczne  

5.6.1  Ocena stanu 

Obszar gminy Koneck charakteryzuje się krajobrazem nizinnym, dość mało zróżnicowanym geo-

morfologicznie. Bardziej urozmaicona jest część północna, gdzie znajduje się zdenudowana rynna polo-

dowcowa oraz część środkowa, gdzie występuje wzniesienie mogące być ozem oraz ciąg obniżeń. Utwory 

powierzchniowe większości terenu gminy stanowią gliny zwałowe i osady fluwioglacjalne zlodowacenia 

północnopolskiego. Gliny zwałowe zajmują część środkową i zachodnią, natomiast w części wschodniej 

występują osady fluwioglacjalne pól sandrowych. Niewielką powierzchnię w części zachodniej zajmują 

ponadto osady eoliczne, zaś w części północnej osady soliflukcyjno-deluwialne. Gmina znajduje się w są-

siedztwie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej odprowadzającej wody polodowcowe podczas kolejnych 

faz zlodowacenia północnopolskiego. Gmina położona jest również w osi znacznie starszej struktury, tj. 

wału środkowopolskiego, który w czasie paleogenu podlegał ruchom wynoszącym. Na terenie gminy osa-

dy mezozoiczne występują już na głębokości 80-90 m. W części zachodniej jest to kreda, we wschodniej 

natomiast jura. 

Na terenie gminy nie występuje eksploatacja złóż na dużą skalę, nie są na jej terenie wyznaczone 

również obszary, ani tereny górnicze, nie występują również wyrobiska poeksploatacyjne. Znajdują się 

natomiast na jej terenie obszary perspektywiczne dla występowania złóż torfu- w środkowej części gmi-

ny oraz piasku- w części zachodniej (dane PIG-PIB). 

5.7 Gleby  

5.7.1  Ocena stanu 

Gleby terenu gminy Koneck stanowią głównie czarne ziemie i gleby brunatne związane z podłożem 

glin zwałowych oraz gleby płowe i bielicowe na piaskach. Ze względu na małe nachylenie powierzchni 

terenu gminy oraz średnią i słabą przepuszczalność niektóre gleby (szczególnie czarne ziemie) charakte-

ryzują się zbyt silnym uwilgotnieniem co ogranicza ich przydatność rolniczą (Zmiana studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koneck, mapy.infoteren.pl). 

45% powierzchni gruntów ornych gminy zajmują gleby klasy IV, z czego większość stanowią gleby 

klasy IVa, czyli gleby średniej jakości lepsze. Gleby klasy IV należą generalnie do kompleksu żytnio-

ziemniaczanego, w wysokiej kulturze rolnej nadają się do uprawy również innych zbóż, a nawet pod za-

kładanie sadów z niektórych drzew owocowych. 24% powierzchni gruntów ornych zajmują gleby klasy 

III i II, z czego większość stanowi klasa IIIb, czyli gleby średnio dobre, natomiast najmniej, bowiem tylko 

12 ha, gleby bardzo dobre II klasy. Gleby klasy II i III nadają się do uprawy pszenicy, buraków cukrowych, 

warzyw i pod sady. Pozostałe 31% powierzchni gruntów ornych zajmują gleby V i VI klasy bonitacyjnej. 

Klasa V, czyli gleby słabe zajmują 19% powierzchni gruntów ornych, natomiast 12% gleby klasy VI, tj. 

gleby najsłabsze. Na terenie gminy wśród gleb ornych nie występują gleby najlepsze I klasy bonitacyjnej, 

ani najsłabsze trwale za suche lub za mokre klasy VI z. 

Według mapy kategorii glebowych Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) IUNG większość 

użytków rolnych gminy Koneck należy do gleb podatnych na suszę. W części wschodniej dość często wy-

stępują również gleby średnio podatne na suszę. Natomiast gleby mało podatne oraz bardzo podatne wy-

stępują podrzędnie na całej powierzchni gminy. 

Gleby podlegają monitoringowi, który wynika z art. 101b. Ustawy poś [1] i odbywa się w ramach 

PMŚ. Podczas badań gleb ornych prowadzonych przez IUNG w 2015 roku na terenie gminy nie był zloka-

lizowany punkt pomiarowo-kontrolny (216 na terenie całego kraju). Najbliższe znajdowały się w miej-

scowościach Łęg Witoszyn w gminie Fabianki w powiecie włocławskim oraz Przedbojewicach w gminie 

Kruszwica w powiecie inowrocławskim. W punktach tych nie stwierdzono zanieczyszczenia węglowodo-

rami aromatycznymi (WWA), pestycydami, ani większością metali ciężkich. W punkcie zlokalizowanym w 

miejscowości Łęg Witoszyn stwierdzono jedynie I stopień zanieczyszczenia niklem (Monitoring chemi-
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zmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017). Na terenie kraju analiz gleb dokonują również Okręgowe 

Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) (zgodnie z art. 28. ust. 1 Ustawy o nawozach i nawożeniu [8]). Wyko-

nują one badania odczynu gleb, zawartości próchnicy oraz mikro- i makroelementów, w tym azotu, a tak-

że zanieczyszczenie metalami ciężkimi, prowadzą ponadto badania osadów ściekowych, nawozów i pasz, 

doradztwo rolnicze (tzw. agrochemiczna obsługa rolnictwa) i sporządzają plany nawożenia. 

Gleby na terenie gminy gleby są średniej jakości. Nie powinny wykazywać zanieczyszczenia WWA, 

pestycydami, ani metalami ciężkimi. Ze względu na intensywną uprawę rolną, największe zagrożenie dla 

gleb stanowi presja rolnicza i uprawa niedostosowana do wymagań zmieniającego się klimatu. 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

5.8.1    Ocena stanu 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin oraz obowiązki związane z go-

spodarką odpadami określają głównie: Ustawa poś [2], ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach [9] oraz ustawa o odpadach [10]. Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

do obowiązków gminy należy między innymi objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarowa-

nia odpadami zapewniającym ich selektywną zbiórkę, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych (PSZOK), sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami oraz uchwalenie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

 Według Ustawy o odpadach gospodarka odpadami nie może powodować zagrożenia dla wody, po-

wietrza, gleby, roślin i zwierząt, uciążliwości przez hałas lub zapach, a także wywoływać niekorzystnych 

skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu. Wprowadza hierarchię postępowa-

nia z odpadami (na pierwszym miejscu jest zapobieganie powstawaniu odpadów, na kolejnych odzysk i 

recykling, na ostatnim natomiast unieszkodliwianie) oraz zasady ich przetwarzania. Jedną z nich jest za-

sada bliskości, mówiąca o przetwarzaniu odpadów w miejscu położnym możliwie najbliżej miejsca ich 

wytworzenia. Dla osiągnięcia braku wpływu odpadów na środowisko, w celu wdrażania hierarchii sposo-

bów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia oraz 

utrzymania zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, opracowuje się na 

szczeblu krajowym i wojewódzkim plany gospodarki odpadami. Zawierają one analizę aktualnego stanu 

gospodarki odpadami, identyfikują problemy w jej zakresie, prognozują zmiany, formułują przyjęte cele i 

kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i kształtowania gospodarki odpadami, a 

także wskazują instalacje komunalne na obszarze województwa. Według ustawy, instalacja komunalna 

do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwa-

rzania tych odpadów powinna zapewniać mechaniczno-biologiczne przetwarzanie tych odpadów i wy-

dzielanie z odpadów zmieszanych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku oraz składowanie 

odpadów powstających po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu lub sortowaniu tych odpadów. Li-

stę funkcjonujących instalacji prowadzi Marszałek województwa w Biuletynie Informacji Publicznej, jest 

ona aktualizowana na bieżąco. Plan gospodarki odpadami województwa mazowieckiego powstał w roku 

2018 i obowiązuje do czasu jego aktualizacji, przy czym niektóre jego zapisy należy rozumieć inaczej, tj. 

zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw [11]. 

13 września 2019 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował listę funk-

cjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do 

użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie lub składowanie odpadów 

(tabele 16 i 17). Żadna instalacja nie jest planowana do budowy, rozbudowy lub modernizacji. 
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Tabela 16. Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji 

nadających się w całości lub części do odzysku położone w województwie kujawsko-pomorskim. 

Lp. Gmina Adres instalacji Podmiot zarządzający instalacją 

1 
Aleksandrów 

Kujawski 
Służewo, ul. Polna 8, 

87-700 Służewo 
„EKOSKŁAD” Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Sp. z o.o., 

ul. Polna 87, 87-700 Służewo 

2 
Brześć 

Kujawski 
Machnacz, 

87-880 Brześć Kujawski 
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami „Saniko” Sp. z o.o., 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

3 Bydgoszcz 
ul. Wojska Polskiego 65, 

85-871 Bydgoszcz 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CORIMP” Sp. z o.o., 

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

4 Bydgoszcz 
ul. Inwalidów 45, 

85-749 Bydgoszcz 
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-001 Bydgoszcz 

5 Chełmno Osnowo, 86-200 Chełmno 
Zakład Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o. w Chełmnie, 

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

6 
Dębowa 

Łąka 
Niedźwiedź, 

87-207 Dębowa Łąka 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYS-

TEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno 

7 Grudziądz 
Zakurzewo, 

86-300 Grudziądz 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., 

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

8 Inowrocław 
ul. Bagienna 77, 

88-100 Inowrocław 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław 

9 Lipno 
ul. Wyszyńskiego 56, 

87-600 Lipno 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., 

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno 

10 Rypin 
Puszcza Miejska 24, 

87-500 Rypin 
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” 

Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin 

11 Świecie 
Sulnówko 74C, 
86-100 Świecie 

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Sp. z 
o.o., Sulnówko74C, 86-100 Świecie 

12 Toruń 
ul. Kociewska 47-53, 

87-100 Toruń 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

13 Tuchola Bladowo, 89-500 Tuchola 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., 

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola 

14 Żnin Wawrzynki 35, 88-400 Żnin NOVAGO Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin 

Źródło: Lista Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Tabela 17. Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych położone w województwie kujawsko-pomorskim. 

Lp. Gmina Adres instalacji Podmiot zarządzający instalacją 

1 
Brześć 

Kujawski 
Machnacz, 

87-880 Brześć Kujawski 
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami „Saniko” 

Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

2 Bydgoszcz 
ul. Prądocińska 28, 
85-893 Bydgoszcz 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów „ProNatura” 
Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

3 Chełmno Osnowo, 86-200 Chełmno 
Zakład Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o. w Chełmnie, 

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno 

4 
Dębowa 

Łąka 
Niedźwiedź, 

87-207 Dębowa Łąka 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYS-

TEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno 

5 Grudziądz Zakurzewo, 86-300 Grudziądz 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., 

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

6 Inowrocław 
ul. Bagienna 77, 

88-100 Inowrocław 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław 

7 Lipno 
ul. Wyszyńskiego 56, 

87-600 Lipno 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., 

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno 

8 Pakość Giebnia, 88-170 Pakość 
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., 

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 

9 Rypin 
Puszcza Miejska 24, 

87-500 Rypin 
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z 

o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin 

10 Świecie 
Sulnówko 74C, 
86-100 Świecie 

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Sp. z 
o.o., Sulnówko74C, 86-100 Świecie 

11 Toruń 
ul. Kociewska 47-53, 

87-100 Toruń 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 

12 Tuchola Bladowo, 89-500 Tuchola 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., 

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola 

13 Żnin Wawrzynki 35, 88-400 Żnin NOVAGO Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin 

Źródło: Lista Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
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Obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy Koneck zajmują się podmioty wymienione w tabeli 
18. Za odbiór odpadów od mieszkańców w 2019 i 2020 roku odpowiedzialny był Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie (Harmonogram Gmina Koneck 2019, 2020). 

Tabela 18. Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Koneck. 
Lp. Podmiot Adres 

1 Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek 

2 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. ul. Polna 87, 87-710 Służewo 

3 „Remondis Bydgoszcz” Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz 

4 Zakład Gospodarki Komunalnej Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie 

5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo 

6 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

7 PPHU DUSZPOL Kamil Duszyński Kazimierzewo 17, 87-732 Lubanie 

Źródło: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stan aktualny 

na dzień 24.11.2020 r. 

W 2019 i 2020 r. odpady zmieszane i bio były odbierane dwa razy w miesiącu, zaś pozostałe odpa-

dy i popiół raz w miesiącu (Harmonogram Gmina Koneck 2019, 2020). W pierwszej połowie 2021 r. har-

monogram odbioru pozostaje taki sam. Na terenie gminy odbywa się również organizowana raz na kilka 

miesięcy mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

opon od aut osobowych (do 4 sztuk na nieruchomość) (Informacja dotycząca „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Koneck”). Gmina dopuszcza również możliwość kompostowania 

bioodpadów przez mieszkańców na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, co obniża opłaty 

za gospodarowanie odpadami (Uchwała Rady Gminy Koneck w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Koneck, Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku). 

Drugim filarem gospodarki odpadami na terenie gminy, jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Znajduje się 

przy ul. Polnej 87 w Służewie i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz w so-

boty w godzinach 9:00-13:00. Punkt jest prowadzony przez PUP EKOSKŁAD. PSZOK przyjmuje papier, 

metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio oraz popiół, a także: przeterminowane leki, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opo-

ny od pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony (auta osobowe, rowery, wózki, motocykle), odpady bu-

dowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, chemika-

lia, tekstylia i odzież (Informacja dotycząca „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-

ny Koneck”, ekoskladsluzewo.pl). Według informacji zamieszczonej na stronie PUP EKOSKŁAD, PSZOK 

przyjmuje ponadto odpady niebezpieczne obejmujące lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć oraz urządzenia zawierające freony. PSZOK nie przyjmuje natomiast odpadów zmieszanych oraz 

odpadów w ilości sugerującej pochodzenie z działalności gospodarczej oraz rolniczej. 

Tabela 19. Informacja o dostarczonych do PSZOK i odebranych od mieszkańców odpadach komunalnych 
z terenu gminy Koneck w latach 2017- 2020. 

Kod 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów [Mg] 

2017 2018 2019 2020 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 380,57 485,6 459,88 467,84 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,879 5,84 0,87 2,01 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,16 9,76 4,585 0,79 

15 01 04 Opakowania z metali - - 0,07 0,09 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 130,79 122,96 87,04 57,59 

15 01 07 Opakowania ze szkła 6,79 2,85 39,87 39,39 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

- - 0,05 0,07 
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16 01 03 Zużyte opony - - 0,64 1,79 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - - 0,15 0,4 

17 01 02 Gruz ceglany - - 0,11 5,04 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

- - - 0,27 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
niezawierające substancji niebezpiecznych 

0,27 - 1,89 10,23 

17 03 80 Odpadowa papa - - 1,24 4,88 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 11,86 - 4,6 38,66 

20 01 10 Odzież - - 0,13 0,1 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
niezawierające substancji niebezpiecznych 

- - 1,05 0,83 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 19,74 44,68 15,3 19,82 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,54 12,68 13,86 0,86 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie - - - 0,15 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 4,46 - 2,57 8,85 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,27 - 5,12 4,59 

Łącznie 559,329 684,37 639,025 664,25 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koneck za rok 2017, 2018, 2019 i 2020. 
Objaśnienia: *- odpady niebezpieczne. 

Według Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koneck za rok 2017 

78,4% osób zameldowanych deklarowało stałe zamieszkanie na terenie gminy i przynależność do syste-

mu gospodarki odpadami. Spośród nich 93,9% prowadziło selektywną zbiórkę odpadów. W roku 2018 r. 

do systemu gospodarki odpadami przynależało również 78,4% osób zameldowanych, przy czym udział 

osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów nie został podany. W roku 2019 deklaracje objęły 81% 

osób zameldowanych, selektywną zbiórkę odpadów prowadziło 94% z nich. W roku 2020 natomiast de-

klaracjami objętych było 80,5% osób zameldowanych. Według art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach znowelizowanego Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [12] od czasu obowiązywania nowelizacji wszyscy miesz-

kańcy gminy zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów i nie mają możliwości gromadzenia ich w 

sposób zmieszany. Gmina poinformowała mieszkańców o nowym obowiązku informacją z dnia 23 lipca 

2020 r. zamieszczoną na stronie internetowej. Według Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Koneck za 2020 r., wszyscy mieszkańcy prowadzili selektywną zbiórkę odpadów. 

Według Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koneck za 2017 r. 

osiągnięty przez gminę poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 38,83%, 

poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%, zaś poziom ograniczenia masy odpa-

dów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania 0%. Gmina wypełniła więc 

obowiązujące w tym roku przepisy. W roku 2018 osiągnięte poziomy wyniosły odpowiedni: 38,03%, 

52,36% i 0%, w roku tym gmina również osiągnęła wymagane poziomy (Analiza stanu gospodarki odpa-

dami komunalnymi na terenie gminy Koneck za rok 2018). W roku 2019 poziomy recyklingu i ogranicze-

nia masy odpadów kierowanych do składowania nie zostały przez gminę obliczone. Natomiast w roku 

2020 według Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koneck za 2020 r. wy-

magane poziomy zostały osiągnięte. 

Sposoby obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunal-

nych, a także budowlanych i rozbiórkowych opisuje art. 3b.1a. oraz 1b Ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, a także, według art. 3b.3. ww. Ustawy, odpowiednie rozporządzenie, które aktualnie 

jeszcze nie zostało uchwalone. Natomiast sposoby obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów ko-

munalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania opisuje Rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających bio-

degradacji [22]. Według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r. poziom przygo-
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towania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych powinien wynieść co najmniej 20%, 

zaś poziom powyżej 50% (wymagany w 2020 r.) w roku 2025 w wysokości 55%, inne poziomy pozostały 

bez zmian. 

Gmina Koneck posiada Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2032 

(PUA). Według inwentaryzacji przeprowadzonej w 2019 roku na terenie gminy pozostało do usunięcia 3 

184 tony wyrobów azbestowych (3 184 230 kg). Większość stanowią pokrycia dachowe budynków go-

spodarczych i mieszkalnych, 97% wyrobów wykazuje dobry stan zachowania. Usuwanie azbestu finan-

sowane jest przez WFOŚiGW w Toruniu. Tempo usuwania zależy głównie od mieszkańców i ilości złożo-

nych przez nich wniosków, jednakże by do 2032 roku pozbyć się wyrobów azbestowych z terenu gminy 

rocznie powinno być usuwane ok. 240 ton azbestu. 

Największą część odpadów odbieranych od mieszkańców gminy Koneck stanowią odpady zmiesza-

ne oraz zmieszane odpady opakowaniowe. Ilość odpadów zmieszanych w stosunku do całości odbiera-

nych odpadów w ostatnich latach rosła (2017- 68%, 2018- 71%, 2019- 72%), natomiast w 2020 r. nieco 

spadła (70%). Ilość wyprodukowanych odpadów w roku 2019 zmniejszyła się w porównaniu do roku 

2018, jednakże w 2020 roku ponownie wzrosła. W 2014 roku powstał Krajowy program zapobiegania 

powstawaniu odpadów opisujący m.in.: dobre gminne praktyki w zakresie edukacji mieszkańców ze spo-

sobów zapobiegania powstawaniu odpadów. Gmina Koneck jest gminą typowo rolniczą, brak jest jednak 

informacji na temat możliwości zagospodarowania odpadów rolniczych. 

5.9 Zasoby przyrodnicze 

5.9.1  Ocena stanu 

Flora i fauna 

Lasy stanowią 7,4% całkowitej powierzchni gminy Koneck. Są to lasy mieszane, w których wystę-

puje głównie sosna, brzoza i dąb z mniejszym udziałem grabu, buku i modrzewia oraz olchy w miejscach 

podmokłych. Występują ponadto: osika, świerk, akacja, klon, jesion, lipa i wierzba. Podszyt jest dość zróż-

nicowany i można w nim spotkać: czeremchę, leszczynę, jarzębinę, głóg, kruszynę, jałowiec, bez czarny, 

śliwę tarninę i dereń (bank danych o lasach). Na terenie gminy nie występują punkty z Sieci powierzchni 

obserwacyjnych monitoringu lasów (GIOŚ). Według Stanu zdrowotnego lasów w Polsce w 2018 i 2019 

roku udział drzew uszkodzonych (klasa defoliacji 2-4, czyli powyżej 25% i drzewa martwe) na terenie 

gminy nie przekraczał 25%, podobnie jak na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego gdzie 

nie przekraczał 20%. Według Raportu o stanie lasów w Polsce 2019 stan zdrowotny lasów na terenie 

całego kraju pogorszył się w porównaniu do roku 2018, rośnie bowiem udział drzew uszkodzonych i 

średnia defoliacja. Największym wyzwaniem dla lasów pozostaje zanieczyszczenie powietrza oraz zmiany 

klimatu skutkujące zjawiskiem suszy i coraz częstszymi anomaliami pogodowymi. Czynniki te powodują 

wzrost zagrożenia dla drzew ze strony chorób, owadów oraz innych organizmów szkodliwych, w tym 

będącej półpasożytem jemioły. Bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla lasów są również pożary. 

Spośród zwierząt, które można spotkać na terenie gminy wymienić można rodzaje 

charakterystyczne dla innych terenów nizin środkowopolskich, mianowicie: sarna, dzik, łoś, zając, lis, a 

także bocian, kaczka krzyżówka, czy łabędź i żuraw z awifauny. 

Korytarze ekologiczne 

Przez teren gminy przebiega jeden korytarz ekologiczny Gopło. Prowadzi zachodnim skrajem gmi-

ny i łączy Dolinę Warty z Wschodnią Doliną Noteci (dane GDOŚ). Nie ma znaczenia paneuropejskiego, ale 

łączy korytarz Północno-Centralny i Południowo-Centralny, które mają takie znaczenie i zapewniają łącz-

ność w skali kraju i kontynentu (korytarze.pl). 
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Formy ochrony przyrody 

Ustanawianie i cele istnienia form ochrony przyrody opisują przepisy Ustawy o ochronie przyrody 

[13]. Zgodnie z art. 112 ww. ustawy różnorodność biologiczna i krajobrazowa podlega PMŚ. Tereny pod-

legające ochronie stanowią 1,2% ogólnej powierzchni gminy Koneck. Stanowią je następujące formy 

ochrony przyrody: 

 
Rysunek 6. Formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne na terenie gminy Koneck. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geoportal i GDOŚ. 

• Rezerwat Uroczysko Koneck 

Ustanowiony w 2006 roku, najnowszy akt prawny odnoszący się do niego to Zarządzenie RDOŚ w 

Bydgoszczy w sprawie rezerwatu przyrody „Uroczysko Koneck” (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2015 poz. 3612). 

Rezerwat posiada ustanowiony plan zadań ochronnych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2015 poz. 3771). Celem 

ochrony jest zachowanie subkontynentalnego grądu w odmianie kujawskiej oraz dąbrowy świetlistej z 

udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin, spośród których można spotkać: złoć małą, lilię złoto-

głów, pierwiosnek wyniosły i gnieźnik leśny. Na terenie rezerwatu wyznaczono obszary ochrony ścisłej i 

czynnej. Spośród działań ochrony czynnej wyróżnić można: usuwanie gatunków obcych oraz sosny z te-

renu dąbrowy świetlistej, konserwacja urządzeń hydrologicznych w celu zapobiegania wahaniom pozio-

mu wody, zachowanie rolniczego lub leśnego wykorzystania działek sąsiednich oraz ograniczenie zabu-

dowy mieszkaniowej. 

 

Legenda: 

pomnik przyrody 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu 
Niziny Ciechocińskiej 

Rezerwat Uroczysko 
Koneck 

Korytarz ekologiczny 
Gopło 

Otulina rezerwatu 
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• Pomniki przyrody 

Na terenie gminy występują dwa pomniki przyrody ustanowione w 1960 r. Znajdują się w miej-

scowościach Chromowola oraz Zapustek i obejmują dwa dęby o wysokości powyżej 20 m i pierśnicach 

ponad 120 cm (crfop.gdos.gov.pl 

Infrastruktura turystyczna 

Na terenie gminy nie funkcjonują szlaki turystyczne, zaś infrastrukturę stanowią pojedyncze go-

spodarstwa agroturystyczne. W pobliżu południowej granicy gminy przebiega szlak św. Jakuba. 

Teren gminy jest silnie przekształcony ze względu na działalność rolniczą. Zasoby naturalne są zaś 

dość ubogie: cieki gminy są przekształcone i uregulowane, natomiast powierzchnia lasów bardzo mała. 

Największe bogactwo naturalne stanowi Uroczysko Koneck oraz obszary podmokłe i bagienne, a także 

niewielkie zbiorniki wodne. Oczka wodne, bagna i podmokłe lasy powinny podlegać ochronie, zaś uregu-

lowane cieki i osuszone bagna renaturyzacji. Korytarz ekologiczny przebiegający przez północno-

zachodnią część gminy również powinien podlegać ochronie, a także działaniom mającym na celu utrzy-

manie jego drożności. Atrakcyjność turystyczna gminy ze względu na silne przekształcenie środowiska i 

niewielką liczbę zabytków jest niska, negatywnie wpływa również brak szlaków turystycznych oraz spój-

nej sieci dróg rowerowych. Poprawa stanu środowiska może zwiększyć potencjał turystyczny gminy. 

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami   

5.10.1  Ocena stanu 

Zgodnie z art. 271b Ustawy poś [2], GIOŚ jest organem właściwym do realizacji zadań Ministra Śro-

dowiska w sprawach: przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznym skutkom awarii przemy-

słowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych. Zaś zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 

29 pkt. 3 Ustawy o inspekcji ochrony środowiska [4] do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy rów-

nież nadzór nad usuwaniem skutków awarii. Ustawa poś (w szczególności tytuł IV tej ustawy) implemen-

tuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a 

następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE 2012 L 197) oraz Konwencji w sprawie 

transgranicznych skutków awarii przemysłowych (Dz. U. 2004 nr 129, poz. 1352). Ww. akty prawne re-

gulują kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań 

przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzi i środowiska. GIOŚ zgodnie z art. 31 ust. 

2 Ustawy o inspekcji ochrony środowiska prowadzi rejestr poważnych awarii.  

Zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz inne obiekty 

mogące stwarzać zagrożenie poważną awarią 

Na terenie gminy nie występują zakłady stwarzające zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii 

przemysłowej. Spośród innych obiektów mogących stwarzać zagrożenie poważnymi awariami na terenie 

gminy można wyróżnić rurociągi, drogi oraz duże obiekty produkcyjne i usługowe. Przez teren gminy 

przebiega rurociąg Przyjaźń PERN S.A. (Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych) oraz ga-

zociąg GAZ-SYSTEM S.A. Rurociąg Przyjaźń biegnie pomiędzy Płockiem i Nową Wsią Wielką przecinając 

południową część gminy Koneck i transportując paliwa płynne (pern.pl). Gazociąg natomiast przecina 

północno-wschodnią część gminy, biegnie pomiędzy Toruniem i Włocławkiem i transportuje paliwa ga-

zowe (swi.gaz-system.pl). Rurociągi stwarzają zagrożenie ze względu na możliwość ich uszkodzenia i 

wyciek substancji niebezpiecznych. Sieć drogowa powoduje zagrożenie zdarzeniami drogowymi, w czasie 

których również może dochodzić do wycieku przewożonych substancji niebezpiecznych. Obiekty usłu-

gowe, np.: stacja benzynowa oraz sklepy oferujące produkty zawierające substancje niebezpieczne rów-

nież mogą stanowić zagrożenie wyciekiem. Natomiast obiekty produkcyjne są zagrożone głównie wystą-
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pieniem pożaru o znacznym zasięgu, powodującym wysokie straty, zdarzenie takie nosi wówczas zna-

miona poważnej awarii. 

Poważne awarie i zdarzenia o znamionach poważnej awarii na terenie gminy 

W 2003 r. na terenie gminy Koneck w miejscowości Zapustek doszło do wycieku ok. 0,4 m³ paliwa i 

zanieczyszczenia ok. 40 m² pola uprawnego. Przyczyną wycieku było nielegalne nawiercenie rurociągu. 

Zanieczyszczony grunt został wybrany. W 2010 r. niedaleko miejscowości Kamieniec również wskutek 

nielegalnego odwiertu doszło do wycieku ok. 0,5 m³ benzyny i zanieczyszczenia gleby na powierzchni ok. 

10 m² oraz rowu melioracyjnego. Zanieczyszczona gleba w ilości ok. 66 Mg została usunięta i zastąpiona 

czystą ziemią. W tym samym roku w pobliżu miejscowości Seroczki również wskutek nielegalnego od-

wiertu tego samego rurociągu doszło do wycieku ok. 1,5 m³ oleju opałowego i zanieczyszczenia gruntu na 

terenie leśnym. Teren podlegał rekultywacji. Opisane zdarzenia posiadały znamiona poważnej awarii, nie 

zostały jednakże zakwalifikowane jako poważne awarie (Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i 

poważnych awarii w 2003 i 2013 r.). 

Obszary zdegradowane i wymagające rekultywacji 

Tereny gminy Koneck, na których doszło do szkód w środowisku i zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi w skutek wycieku węglowodorów, zostały zrekultywowane. Na obszarze gminy według danych 

GDOŚ nie występują inne obszary, które byłyby zdegradowane i wymagały rekultywacji. 

Obiekty mogące stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń dla środowiska 

Na terenie gminy Koneck obiekty mogące stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń dla środowi-

ska to mniejsze obiekty produkcyjne, zabudowa mieszkaniowa i związane z nią indywidualne źródła cie-

pła w postaci kotłów pozaklasowych, a także nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki komunalne 

oraz nielegalne wysypiska śmieci. Szczególnie duże zagrożenie dla środowiska i ludzi stanowią dzikie 

składowiska odpadów komunalnych. Wywierają presję na wody podziemne, szczególnie jeśli nie posiada-

ją warstw uszczelniających. Stanowią ponadto zagrożenie dla wód powierzchniowych, gleb, dzikich zwie-

rząt oraz pożarowe. Według Krajowej mapy zagrożeń na terenie gminy znajdują się dwa niewielkie dzikie 

wysypiska w lesie w pobliżu miejscowości Kamieniec. Intensywna działalność rolnicza może wywierać 

presję na środowisko. 

Katastrofy naturalne 

Zmieniający się klimat wpływa na wzrost zagrożenia wystąpieniem katastrof naturalnych, które 

podobnie jak poważne awarie powodują zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Na terenie gminy nie 

stwierdzono wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

Teren gminy jest jednakże zagrożony wystąpieniem zjawiska suszy. W roku 2018 susza dotknęła 

obszar o powierzchni 3 628 ha, natomiast w roku 2019 obszar o powierzchni 3 781 ha. W roku 2020 nie 

stwierdzono znacznych strat spowodowanych niedoborem opadów atmosferycznych. 

Teren gminy Koneck jak i całego województwa kujawsko-pomorskiego jak dotąd pozostaje wolny 

od choroby afrykański pomór świń (ASF). Na terenie województwa nie wykryto żadnego przypadku ASF, 

nie wyznaczono również obszarów ochronnych, mimo, że wszystkie sąsiednie gminy z województw 

warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz część z wielkopolskiego i pomorskiego do nich należą 

(bip.wetgiw.gov.pl). Na terenie gminy nie stwierdzono również ognisk ptasiej grypy. Choroba jednakże 

występuje w województwie kujawsko-pomorskim, w roku 2021 potwierdzono przypadki w powiatach: 

grudziądzkim, inowrocławskim i chełmińskim (portalspozywczy.pl), zaś część gmin powiatu żnińskiego 

należy do strefy zapowietrzonej i zagrożonej ze względu na wykrycie ogniska w województwie wielko-

polskim (www.gov.pl/kujawsko-pomorskie-ptasia-grypa). W 2020 r. w pasiece na terenie miejscowości 

Chromowola w północnej części gminy Koneck stwierdzono przypadek zgnilca amerykańskiego pszczół. 

Sąsiednie miejscowości z gminy Koneck, Aleksandrów Kujawski oraz Zakrzewo włączono w obszar za-

http://www.gov.pl/kujawsko-pomorskie-ptasia-grypa
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powietrzony (Rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie 

zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół). 

Ochotnicze straże pożarne 

Na terenie gminy Koneck funkcjonują cztery zastępy OSP: Brzeźno, Kamieniec, Koneck, Straszewo. 

W roku 2021 OSP w Konecku i Straszewie zostały doposażone w torby ratownicze, parawany, przenośny 

sprzęt oświetleniowy oraz latarki zakupione ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości 

(Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości). 

Na terenie gminy Koneck nie występują zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. Od 2010 r. nie wykryto kolejnych nielegalnych nawierceń rurociągu 

przebiegającego przez teren gminy, terenu gminy nie przecinają również drogi krajowe będące głównym 

szlakiem transportowym substancji niebezpiecznych, dlatego też zagrożenie występowaniem zdarzeń o 

znamionach poważnej awarii na terenie gminy jest małe. Ponadto obiekty usługowe i produkcyjne są 

raczej niewielkie, prowadzenie takich obiektów w sposób odpowiedzialny nie powinno stanowić źródła 

zanieczyszczeń dla środowiska, ani stwarzać zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o znamionach poważnej 

awarii. Nie stwierdzono również dużego zagrożenia ze strony ekstremalnych zjawisk pogodowych i cho-

rób zwierząt hodowlanych, jednakże w celu uniknięcia ich rozprzestrzeniania się należy postępowanie 

zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim. 

Największym zagrożeniem dla środowiska gminy Koneck i jej mieszkańców są nawracające susze, a 

także presja mieszkaniowa i rolnicza. Powinno dążyć się do wyeliminowania kotłów pozaklasowych oraz 

nieszczelnych szamb. Spalanie paliwa odpowiedniej jakości w kotłach o wysokiej sprawności, a także 

korzystanie z sieci kanalizacyjnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, ewentualnie atestowanych 

szamb powinno ograniczyć zagrożenie dla środowiska ze strony zabudowy mieszkaniowej. Presję rolni-

czą może obniżyć natomiast przechodzenie na uprawę lub hodowlę ekologiczną, a także korzystanie z 

agrochemicznego wsparcia rolnictwa i nowych technologii rolniczych, które mogą obniżyć ilość stosowa-

nych nawozów i środków ochrony roślin. Należy ponadto dążyć do zwiększenia naturalnej retencji, a tak-

że usuwać nielegalne wysypiska odpadów. 

6 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Przedstawione poniżej problemy z zakresu ochrony środowiska zdefiniowano w wyniku wykonanej 

oceny stanu środowiska w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. Ich przedstawienie ma charak-

ter informacyjny, mający na celu określenie kierunków wymaganych działań. Stanowi również podstawę 

do wyznaczenia w POŚ dla gminy Koneck odpowiednich celów i kierunków interwencji wraz z zadaniami, 

których realizacja przyczyni się do wyeliminowania problemów i poprawy stanu środowiska na terenie 

gminy. 

Istotnym problemem na terenie gminy jest występowanie zanieczyszczeń powietrza, tj. przekrocze-

nie celu długoterminowego dla ozonu. Gmina zagrożona jest ponadto występowaniem przekroczeń py-

łów i B(a)P w okresie grzewczym. Za taki stan odpowiada występowanie niskiej emisji, bowiem więk-

szość źródeł ciepła w gminie wykorzystuje węgiel i drewno. Za przekroczenie celu długoterminowego dla 

ozonu natomiast odpowiada prawdopodobnie transport będący źródłem prekursorów ozonu, przewaga 

terenów rolniczych i bardzo mała powierzchnia lasów. Zagrożeniem dla gminy i jej mieszkańców jest 

dalsze pogorszenie jakości powietrza, kumulacja zanieczyszczeń, a także zmiany klimatu mogące skutko-

wać m.in.: pustynnieniem i stepowieniem zwiększającym poziom pyłów zawieszonych naturalnego po-

chodzenia, ale również nieefektywna i powolna wymiana źródeł ciepła. 
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Tabela 20. Problemy w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ przekroczenie celu długoterminowego dla ozonu, 
→ występowanie niskiej emisji, 
→ przewaga węgla i drewna wśród paliw grzew-

czych, 
→ brak gazyfikacji gminy, 
→ bardzo mała powierzchnia lasów, 
→ przedłużające się okresy suszy, 
→ niewielka liczba instalacji OZE. 

→ wzrost poziomów zanieczyszczeń pochodzących z 
sektora transportowego i przemysłowego, 

→ napływ zanieczyszczeń powietrza spoza gminy, 
→ stosowanie słabej jakości paliwa do indywidualnego 

ogrzewania, 
→ ubóstwo ekonomiczne spowalniające działania z 

zakresu ochrony powietrza (wymiana pieców, stoso-
wanie paliwa dobrej jakości), 

→ spadek powierzchni gruntów zalesionych i zadrze-
wionych, 

→ pogłębiająca się zmiana klimatu. 

 Kolejnym problemem jest hałas, w zasięgu jego oddziaływania znajdują się bowiem tereny chro-

nione akustycznie. Na terenie gminy zlokalizowane są niewielkie zakłady przemysłowe, jednakże naj-

większym problemem jest hałas komunikacyjny. Zagrożenie stanowi zwiększające się natężenie ruchu 

pojazdów oraz pogarszający się stan techniczny nawierzchni i samych maszyn. 

Tabela 21. Problemy w zakresie zagrożenia hałasem. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ brak monitoringu poziomu hałasu, 
→ słaby stan nawierzchni niektórych dróg w gminie, 
→ brak spójnej sieci dróg rowerowych. 

→ pogorszenie stanu technicznego pojazdów i insta-
lacji przemysłowych, 

→ wzrastający ruch komunikacyjny, 
→ pogarszający się stan dróg. 

 Innym problemem jest możliwy wzrost natężenia PEM, co jest związane z rozwojem technologii 

emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz wzrostem liczby takich instalacji. 

Tabela 22. Problemy w zakresie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ brak punktów monitoringu PEM, 
→ obecność linii wysokich napięć, 
→ obecność nadajników telefonii komórkowej. 

→ rozwój technologii emitujących zwiększone PEM, 
→ wzrost liczby źródeł PEM. 

 Szczególnie ważnym aspektem ochrony środowiska na terenie gminy Koneck jest ochrona wód 

przed zanieczyszczeniami. JCWPd na obszarze gminy posiada dobry stan i nie jest zagrożona nieosiągnię-

ciem celów środowiskowych dla wód podziemnych. Wody powierzchniowe natomiast są zagrożone nieo-

siągnięciem celów środowiskowych i reprezentują zły stan jakościowy wskazujący na eutrofizację wód. 

Reprezentowane są ponadto przez cieki uregulowane, z których wszystkie należą do wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, zaś cały region Dolnej Wisły jest obszarem szcze-

gólnie narażonym, z którego odpływ azotu do wód należy ograniczyć. Tereny gminy nie są zagrożone 

powodzią i osuwiskami. 

Tabela 23. Problemy w zakresie gospodarowania wodami. 

Słabe strony Zagrożenia 

→ brak punktów monitoringu wód podziemnych, 
→ uregulowanie i przekształcenie koryt cieków na 

terenie gminy, 
→ zły stan jakościowy JCWP terenu gminy, 
→ parametry fizykochemiczne wskazujące na eutro-

fizację wód powierzchniowych, 
→ cieki gminy niebadane chemicznie, 
→ cieki terenu gminy wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu pochodzenia rolniczego, 
→ przynależność terenu gminy do OSN. 

→ JCWP zagrożone nieosiągnięciem celu środowisko-
wego dla wód powierzchniowych, 

→ dalsze pogorszenie stanu wód powierzchniowych, 
→ przedłużające się okresy suszy i niedoborów wody, 
→ skażenie wód przez zanieczyszczenia pochodzenia 

komunikacyjnego, ścieki komunalne i zanieczyszcze-
nia rolnicze (w tym nawozy i środki ochrony roślin). 

→ dalsze przekształcanie koryt cieków i bagien. 

 Większość terenu gminy jest zwodociągowana, zaś woda wodociągowa według badań nadaje się do 

spożycia. Skanalizowanie gminy jest natomiast niewielkie, brak również oczyszczalni ścieków, która ob-
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sługiwałaby wozy asenizacyjne. Liczbę szamb szacuje się na 640, przydomowych oczyszczalni ścieków 

jest natomiast 110. Szambo szczelne i posiadające odpowiedni atest, z którego ścieki przekazywane są do 

oczyszczalni, może być odpowiednią instalacją czasową dopóki nie powstanie kanalizacja bądź przydo-

mowa oczyszczalnia ścieków. Należy jednakże dążyć do wyeliminowania szamb ze sposobów gospoda-

rowania ściekami. Zagrożeniem dla gminy mogą być problemy z dostępem do wody pitnej związane z 

nawracającymi, długotrwałymi suszami i pogorszenie jej jakości oraz niewłaściwa gospodarka ściekowa i 

zanieczyszczenie wód. Szczególnie niebezpieczne są stare szamba, które mogą być nieszczelne, a także 

odpady komunalne i zanieczyszczania rolnicze. Nadal dużym problemem jest nieświadomość mieszkań-

ców, którzy ścieków bytowych pozbywają się we własnym zakresie, niejednokrotnie wylewając je na po-

la, lub do rowów czy rzek. 

Tabela 24. Problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Słabe strony Zagrożenia 

→ warunkowa przydatność wody wodociągowej do 
spożycia w 2019 r., 

→ dość niskie skanalizowanie gminy, 
→ nieekonomiczność rozbudowy kanalizacji ze 

względu na przewagę zabudowy rozproszonej, 
→ przestarzałe systemy gromadzenia ścieków na 

terenie gospodarstw, 
→ wysoka liczba zbiorników bezodpływowych. 

→ pojawienie się problemów z jakością wody pitnej, 
→ susze mogące wpływać na dostępność wody pitnej, 
→ wzrost antropogenicznej presji na jakość wód, 
→ awarie i nieszczelność przestarzałych szamb, 
→ niewłaściwe zagospodarowanie ścieków bytowych, 
→ brak świadomości niektórych mieszkańców dotyczącej 

szkodliwości ścieków i metod ich odpowiedniego 
zagospodarowywania, 

→ zanieczyszczenie wód ściekami z nieszczelnych szamb 
lub zrzucanymi bezpośrednio do wód. 

Na obszarze gminy nie odbywa się eksploatacja kopalin w celach przemysłowych, występują nato-

miast obszary perspektywiczne. Wydobycie złóż stwarza zagrożenie dla środowiska oraz niebezpieczeń-

stwo niekontrolowanej eksploatacji. Miejsca niekoncesjonowanego wydobycia oraz wyrobiska poeksplo-

atacyjne stanowią problem, gdyż mogą stać się nielegalnymi wysypiskami śmieci, bądź wymagać działań 

rekultywacyjnych. 

Tabela 25. Problemy w zakresie zasoby geologiczne. 

Słabe strony Zagrożenia 

→ kolizja udokumentowanych złóż kopalin i ich 
wydobycia z ochroną środowiska. 

→ zagrożenia występujące ze strony eksploatacji złóż 
(przekształcenia rzeźby trenu, zmiana stosunków 
wodnych, degradacja gleb), 

→ nielegalna eksploatacja bądź składowanie odpadów 

lub ścieków na wyrobiskach poeksploatacyjnych. 

W zakresie ochrony gleb słabe strony stwierdzono ze względu na intensywną uprawę rolną na tere-

nie gminy, a także cechy gleb niekorzystne wobec zmian klimatu w stronę klimatu suchego, tj. podatność 

na suszę. Postępujące zmiany klimatu trwale wpływające na stosunki wodne i urodzajność gleb są jed-

nym z zagrożeń dla gleb, bowiem mogą powodować pustynnienie terenów użytkowanych rolniczo i ste-

powienie obszarów leśnych, są również zagrożeniem dla rolnictwa. Kolejnym niebezpieczeństwem są 

zanieczyszczenia transportowe i bytowe pochodzące z ruchu transportowego oraz budownictwa miesz-

kaniowego. Zagrożeniem jest również dalszy wzrost intensywności uprawy rolnej związany ze wzrostem 

użytkowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, co spowoduje pogorszenie jakości gleb i ich 

zanieczyszczanie chemiczne. 
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Tabela 26. Problemy w zakresie gleby. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ brak punktu monitoringu gleb, 
→ przewaga gleb podatnych na suszę, 
→ występowanie gleb słabych i najsłabszych 
→ presja ze strony intensywnej uprawy rolnej. 

→ rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy i in-
nych zjawisk ekstremalnych, 

→ nieregularność opadów atmosferycznych, 
→ zmiany klimatu mogące skutkować pojawieniem się 

nowych chorób i szkodników oraz stepowieniem i 
pustynnieniem, 

→ stosowanie nieodpowiednich metod uprawy skutku-
jące wzrostem przesuszenia i zanieczyszczenia che-
micznego oraz spadkiem urodzajności, 

→ wzrost intensywności uprawy rolnej, 
→ zanieczyszczenie gleb związane z ruchem i infrastruk-

turą transportową oraz zabudową mieszkaniową. 

W zakresie gospodarki odpadami problem stanowi bardzo duża ilość zmieszanych odpadów komu-

nalnych w łącznej ilości odebranych odpadów, a także wzrost ich ilości. Problemem są również wysokie i 

wciąż rosnące koszty gospodarowania odpadami. Dodatkowo na terenie gminy w wykorzystaniu pozosta-

je duża ilość wyrobów azbestowych, które należy usunąć do 2032 r. Zagrożeniem jest natomiast dalszy 

wzrost ilości powstających odpadów oraz niewłaściwa segregacja i nieefektywny recykling. Dużym za-

grożeniem jest ponadto nieświadomość społeczna szkodliwości odpadów dla środowiska naturalnego, 

nieznajomość hierarchii postępowania z nimi i brak wiedzy na temat sposobów ograniczania ilości po-

wstających odpadów, a w konsekwencji niestosowanie się do wprowadzanych zmian w gospodarowaniu 

odpadami, ze względu na rosnące koszty i skomplikowanie procesu segregacji odpadów. Problem stano-

wią również odpady pochodzące z rolnictwa oraz przemysłu, ich ilość rośnie, natomiast zagospodarowa-

nie staje się coraz trudniejsze. Skutkiem wymienionych zagrożeń może być kolejne związane z powsta-

waniem nielegalnych składowisk odpadów i dzikich wysypisk śmieci.  

Tabela 27. Problemy w zakresie gospodarki odpadami. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ duża przewaga zmieszanych odpadów komunal-
nych w łącznej ilości odebranych odpadów, 

→ wzrost ilości wyprodukowanych odpadów w 
roku 2020 w stosunku do roku 2019, 

→ wzrost ilości wyprodukowanych odpadów zmie-
szanych w  roku 2020 w stosunku do roku 2019, 

→ wysokie koszty funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami, 

→ dość duża ilość wyrobów azbestowych pozostała 
do usunięcia, 

→ brak informacji na temat sposobu zagospodaro-
wania odpadów rolniczych. 

→ wzrost ilości powstających odpadów, 
→ dalszy wzrost udziału odpadów zmieszanych w całości 

odbieranych odpadów, 
→ niewłaściwa segregacja śmieci przez mieszkańców, 
→ trudności we wprowadzaniu dalszych zmian w przepi-

sach gospodarowania odpadami komunalnymi, 
→ nieprawidłowości w funkcjonowaniu nowego systemu 

gospodarowania odpadami, 
→ wzrost opłat za gospodarowanie odpadami, 
→ nieświadomość społeczna w zakresie konieczności 

ograniczania ilości powstających odpadów, hierarchii 
postępowania z odpadami i ich ogólnej szkodliwości, 

→ rosnące problemy z zagospodarowywaniem odpadów 
pochodzenia rolniczego i przemysłowego,  

→ powstawanie nielegalnych składowisk odpadów. 

W zakresie zasobów przyrodniczych oraz obszarów chronionych stwierdzono problemy związane z 

przekształceniem środowiska, w tym izolacją kompleksów leśnych i słabym stanem wód powierzchnio-

wych, a także obecnością zabudowy letniskowej na obszarze Natura 2000 oraz brakiem pieszych i rowe-

rowych szlaków turystycznych. Stwierdzono ponadto, że zasoby przyrodnicze gminy, mimo, że dość bo-

gate nie podlegają należytej ochronie prawnej. Największym zagrożeniem jest dalsza zmiana klimatu oraz 

wzrost przekształcenia naturalnego krajobrazu związany z działalnością rolniczą, przemysłem i transpor-

tem, a także presją mieszkaniową. Zagrożeniem jest również nieodpowiednia i zbyt intensywna gospo-

darka leśna polegająca na prowadzeniu intensywnego wyrębu drzew, zmniejszenie powierzchni lasów i 

gospodarka wodna obejmująca znaczne przekształcanie cieków i dolin rzecznych. 
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Tabela 28. Problemy w zakresie zasobów przyrodniczych. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ niewielka powierzchnia lasów, 
→ silne przekształcenie środowiska ze względu na 

działalność rolniczą, 
→ cieki powierzchniowe terenu gminy o silnie prze-

kształconym i uregulowanym korycie, 
→ zły stan ogólny wód powierzchniowych, 
→ eutrofizacja wód cieków, 
→ przekształcenie i osuszenie bagien oraz wycinanie 

zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych, 
→ niewielka powierzchnia terenów podlegających 

ochronie prawnej, 
→ brak szlaków turystycznych, 
→ niewielkie wykorzystanie turystyczne i rekreacyj-

ne terenu gminy, 
→ nawracające susze negatywnie wpływające na 

bagna i tereny podmokłe. 

→ postępujące przekształcanie naturalnego krajobrazu, 
→ zanieczyszczenie środowiska pochodzące z sektora 

transportowego i rolniczego, 
→ wzrost presji mieszkaniowej i gospodarczej na śro-

dowisko, 
→ występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
→ postępujące zmiany klimatu, 
→ zagrożenie suszą i pożarami, 
→ wzrost intensywności użytkowania gospodarczego 

terenu gminy, 
→ powstanie inwestycji o negatywnym wpływie na 

środowisko naturalne i wbrew przystosowaniu do 
zmian klimatu. 

Teren gminy nie jest zagrożony poważnymi awariami, jest jednakże podatny na niebezpieczeństwa 

związane ze zmianą klimatu i występowaniem zjawiska suszy oraz silnym użytkowaniem rolniczym gmi-

ny. Zagrożeniem jest dalsza zmiana klimatu powodująca wzrost ryzyka anomalii pogodowych i pożarów 

oraz epidemii zwierząt hodowlanych. Zagrożeniem jest również wyciek substancji niebezpiecznych w 

ciągu szlaków komunikacyjnych. 

Tabela 29. Problemy i zagrożenia w zakresie poważnych awarii. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ występowanie zdarzeń o znamionach poważnej 
awarii na terenie gminy, 

→ niskie parametry techniczne niektórych dróg 
gminnych, 

→ obecność ogniska zgnilca amerykańskiego 
pszczół na terenie gminy, 

→ występowanie w latach poprzednich zjawiska 
suszy, 

→ występowanie presji na środowisko ze strony 
nieszczelnych szamb, pieców pozaklasowych i 
rolnictwa. 

→ możliwość zanieczyszczenia środowiska poprzez wy-
ciek substancji niebezpiecznych, w ciągu szlaków ko-
munikacyjnych podczas zdarzeń drogowych, 

→ nieodpowiednie postępowanie z substancjami niebez-
piecznymi zwiększające ryzyko poważnej awarii, 

→ nieodpowiednie użytkowanie obiektów mogących sta-
nowić potencjalne źródło zanieczyszczeń dla środowi-
ska, 

→ wzrost częstości występowania zdarzeń o znamionach 
poważnej awarii, 

→ występowanie anomalii pogodowych stwarzających 
zagrożenie katastrofą naturalną, 

→ pojawienie się trudnych do opanowania epidemii, 
→ postępujące zmiany klimatu zwiększające zagrożenie 

suszą i trudnymi do opanowania pożarami, 
→ powstawanie nielegalnych składowisk odpadów i trud-

ności w zakresie ich usuwania. 
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7 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 

negatywne lub brak oddziaływania, na cele i przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko 

Wyznaczone w POŚ dla gminy Koneck cele, kierunki i zadania są działaniami o charakterze inwe-

stycyjnym i nieinwestycyjnym (organizacyjnym, edukacyjnym), które ujmują ogół potrzeb wynikających 

ze zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki, infrastruktury komunikacyjnej, wodno-ściekowej 

i technicznej, turystyki itp., które powinny być realizowane w powiązaniu z zasadami ochrony środowi-

ska i przyrody. 

Niektóre zadania wyznaczone w POŚ dla gminy Koneck mogą kwalifikować się jako przedsięwzięcia 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [16]. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

ływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 

ust. 2 Ustawy ooś [1]. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-

sko do uzyskania decyzji niezbędne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-

dowisko w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 67 ww. Ustawy.  

Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane jeśli stwierdzi tak 

organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przed-

sięwzięcia i jest wymagana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, koncesji i innych dokumentów 

niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. 

Niniejszy dokument przedstawia jedynie potencjalny i prognozowany wpływ planowanych zadań 

na środowisko i nie zawiera dokładnej oceny oddziaływania na środowisko zadań mogących znacząco na 

nie oddziaływać. Zawiera zadania zgłoszone przez samorząd gminy, których realizacja przewidziana jest 

w perspektywie kolejnych lat i inne o nieokreślonej perspektywie czasowej oraz zadania realizowane 

przez inne podmioty na terenie gminy. Większość zadań inwestycyjnych nie ma określonego zakresu, 

sposobu i charakteru prowadzenia prac ani podanych szczegółów technicznych, w związku z czym poda-

nie konkretnych oddziaływań i dokładnego wpływu na środowisko jest problematyczne.  

W niniejszej Prognozie przedstawiono potencjalne oddziaływania, zidentyfikowane na podstawie 

oceny oddziaływania dla innych przedsięwzięć o zbliżonym zakresie. W ramach oceny skutków realizacji 

POŚ dla gminy Koneck na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strate-

gicznej oceny oddziaływania na środowisko przedstawiono potencjalne oddziaływanie bezpośrednie 

(B) pośrednie (P), wtórne (W), skumulowane (Sk), stałe/długotermi-nowe (S), chwilowe/krótkoterminowe 

(Ch), pozytywne, negatywne i neutralne na powierzchnię ziemi i krajobraz, wody, różnorodność biologicz-

ną, rośliny, zwierzęta, formy ochrony przyrody, zasoby naturalne, powietrze atmosferyczne i klimat, kli-

mat akustyczny, krajobraz kulturowy i zabytki, ludzi i dobra materialne wykorzystując metodę macierzy 

interakcji. 

POŚ dla gminy Koneck jest dokumentem ogólnym i nie opisuje szczegółowo poszczególnych inwe-

stycji. Program wskazuje jedynie konieczność realizacji wymienionych zadań w celu poprawy jakości 

środowiska przyrodniczego oraz wypełnienia zaleceń dokumentów wyższego szczebla. Należy pamiętać 

o uwzględnianiu zasad ochrony środowiska podczas projektowania i realizacji inwestycji. 

Poniżej w tabeli dokonano oceny i analizy oddziaływania realizacji wyznaczonych w POŚ zadań na 

poszczególne komponenty środowiska.  
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OZNACZENIA: 

 Potencjalne pozytywne oddziaływanie 

 Potencjalne neutralne oddziaływanie 

 Potencjalne negatywne oddziaływanie 

B Oddziaływanie bezpośrednie 

P Oddziaływanie pośrednie 

S Oddziaływanie  stałe 

Ch Oddziaływanie chwilowe 

W Oddziaływanie wtórne (pojawiające się wskutek późniejszej interakcji ze środowiskiem) 

Sk 
Oddziaływanie skumulowane (powstające wskutek wystąpienia i połączenia kilku oddziaływań na 

jeden komponent środowiska) 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KONECK DO ROKU 2024” 2021 
 

Strona | 37  
 

Tabela 30. Potencjalne oddziaływania zadań własnych wyznaczonych w POŚ dla gminy Koneck na poszczególne komponenty środowiska. 

Lp. Zadanie 

Potencjalne oddziaływania na następujące aspekty środowiska: 
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 Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1  
Termomodernizacja budynków gminnych wraz z wymianą 

źródeł ciepła i montażem OZE 
 P, S  B, S    

B, Ch 
B, S 

B, S B, Ch  B, S, Sk 

2  
Inwentaryzacja kotłów grzewczych wraz z kontrolą jakości 

spalanego paliwa i zakazu spalania śmieci 
 P, S, W  P, S, W  P, S, W  P, S B, S   B, S 

3  Wdrażanie zapisów PGN  P, S  P, S  P, S  P, S B, S   P, S 

4  
Edukacja w zakresie szkodliwości stosowania paliwa słabej 

jakości oraz konieczności oszczędzania energii 
 P, S  P, S  P, S  B, S B, S   B, S, Sk 

5  Modernizacja oświetlenia ulicznego        P, S P, S   P, S 

 Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

6  
Rozwój i poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej 

również przy współpracy z innymi zarządcami dróg wraz z 
ograniczeniem ich oddziaływania akustycznego 

B, Ch       B, Ch 
B, Ch B, Ch 

 B, S, Sk 
P, S B, S 

7  
Budowa ścieżek rowerowych lub wytyczanie ich w ciągu 

utwardzonych dróg gminnych 
B, Ch P, S      B, Ch 

B, Ch B, Ch 
 B, S, Sk 

P, S B, S 

 Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami  

8  
Edukacja w zakresie ograniczania stosowania nawozów 

sztucznych, środków ochrony roślin i promocja rolnictwa 
ekologicznego 

P, S, W P, S 
P, S, W, 

Sk 
P, S, W 

P, S, W, 
Sk 

  P, S   P, S, W 
B, S, W, 

Sk 

9  
Renaturyzacja cieków i zbiorników wodnych, odtwarzanie 

terenów zalewowych, bagien, torfowisk i terenów podmokłych 

B, Ch B, S, W, 
Sk 

P, S, W, 
Sk 

P, S, W P, S, W   
B, Ch 

P, S  P, S P, S 
B, S P, S, W 

10  
Opracowanie Programu funkcjonalnego i rewitalizacja rzeki 

Tążyny 
P, S B, S      B, Ch    P, S 

11  
Edukacja w zakresie szkodliwości osuszania bagien, koniecz-

ności oszczędzania wody i zbierania deszczówki 
P, S, W B, S, W P, S, W P, S, W P, S, W       B, S 

 Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

12  Przebudowa SUW w miejscowości Święte  P, S      B, Ch  B, Ch  P, S 

13  
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia 

Straszewska 
B, Ch P, S      B, Ch B, Ch B, Ch  B, S, Sk 
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Lp. Zadanie 

Potencjalne oddziaływania na następujące aspekty środowiska: 
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14  
Inwentaryzacja sposobów gospodarowania ściekami oraz 

kontrola szamb w zakresie posiadanego atestu 
 P, S, W  

  
      B, S 

15  
Edukacja w zakresie szkodliwości wprowadzania nieoczysz-

czonych ścieków komunalnych do środowiska 
 B, S 

P, S, W, 
Sk 

P, S, W 
P, S, W, 

Sk 
   P, S   B, S, Sk 

Obszar interwencji: Gleby 

16  
Promocja agrochemicznego wsparcia rolnictwa prowadzonego 

przez OSChR 
 B, S P, S, W P, S, W P, S, W       

B, S, W, 
Sk 

 Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

17  
Selektywna zbiórka odpadów obejmująca wszystkich 

mieszkańców i wzrost recyklingu 
B, S P, S P, S, W     B, S P, S  B, S B, S 

18  
Edukacja w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

prawidłowej ich segregacji 
P, S, W       P, S, W P, S, W   B, S, Sk 

19  
Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy 
P, S       B, Ch B, S  P, S B, S 

 Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

20  
Objęcie ochroną prawną wszystkich cennych przyrodniczo 

obszarów gminy oraz korytarzy ekologicznych 
P, S P, S B, S, W B, S, W B, S, W P, S   P, S  P, S P, S 

21  
Utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień śródpolnych, 

pomników przyrody, w tym nasadzenia 
B, S   B, S P, S B, S     P, S P, S 

22  Zalesianie najsłabszych gruntów B, S P, S, W 
P, S, W, 

Sk 
P, S, W, 

Sk 
P, S, W, 

Sk 
  P, S B, S P, S, W B, S, W B, S 

23  Wytyczanie ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych   P, S, W P, S, W P, S, W   B, Ch    B, S, Sk 

24  
Określenie pojemności turystycznej obszarów cennych 

przyrodniczo 
  P, S, W P, S, W P, S, W       B, S 

 Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 

25  Utrzymanie OSP    P, S P, S P, S  P, S P, S  P, S B, S, Sk 
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Tabela 31. Potencjalne oddziaływania zadań  monitorowanych o charakterze inwestycyjnym zawartych w POŚ dla gminy Koneck na poszczególne 
komponenty środowiska. 

Lp. Zadanie 

Potencjalne oddziaływania na następujące aspekty środowiska: 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ię

 
zi

e
m

i 
i 

k
ra

jo
b

ra
z 

W
o

d
y

 

R
ó

żn
o

ro
d

n
o

ść
 

b
io

lo
g

ic
zn

ą
 

R
o

śl
in

y
 

Z
w

ie
rz

ę
ta

 

F
o

rm
y

 o
ch

ro
n

y
 

p
rz

y
ro

d
y

 (
p

o
za

 
N

a
tu

rą
 2

0
0

0
) 

O
b

sz
a

ry
 

N
a

tu
ra

 2
0

0
0

 

Z
a

so
b

y
 

n
a

tu
ra

ln
e

 

P
o

w
ie

tr
ze

 
a

tm
o

sf
e

ry
cz

n
e

 
i 

k
li

m
a

t 

K
li

m
a

t 
a

k
u

st
y

cz
n

y
 

K
ra

jo
b

ra
z 

k
u

lt
u

ro
w

y
 

i 
za

b
y

tk
i 

L
u

d
zi

 i
 d

o
b

ra
 

m
a

te
ri

a
ln

e
 

1 
Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomoder-

nizacja budynków mieszkalnych („Czyste powietrze”) 
P, S  B, S  B, S P, S  B, S B, Ch  B, S, Sk P, S 

2 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódz-

kiej nr 266 
B, Ch       B, Ch 

B, Ch 
B, S 

B, Ch 
B, S 

 B, S 

3 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych („Mój prąd”)        B, S P, S   B, S, Sk 

4 Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Chromowola B, S       B, S P, S   P, S 

5 
Modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń 
wodnych i budowli hydrotechnicznych z zapewnieniem swo-

bodnej migracji zwierząt 
B, Ch B, S      B,Ch B, Ch   P, S 

6 Rozwój retencji 
B, Ch 
B, S 

B, S P, S, W P, S, W P, S, W   B, Ch 
B, Ch 
P, S 

B, Ch  P, S 

7 Rozwój małej retencji („Moja woda”) 
B, Ch 
B, S 

B, S P, S, W P, S, W P, S, W   B, Ch 
B, Ch 
P, S 

B, Ch  P, S 

8 
Wymiana zbiorników bezodpływowych na posiadające atest 

lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 
 B, S, Sk  P, S, W P, S, W   B, Ch 

B, Ch 
P, S 

B, Ch  B, S 

9 Rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych B, S B, S  B, S    B, Ch B, Ch B, Ch P, S P, S 
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7.1 Potencjalne oddziaływanie zadań własnych na środowisko gminy 

 W POŚ dla gminy Koneck w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, głównie budową 

obiektów, mogą pojawić się uciążliwości związane z ich wpływem na powierzchnię ziemi (np.: wykopy, 

przemieszczanie gruntu) oraz emisją hałasu, gazów i pyłów do powietrza na etapie realizacji. Przewiduje 

się, że oddziaływanie będzie krótkotrwale negatywne o ograniczonym zasięgu, tj. w granicach terenu, 

do którego inwestor ma tytuł prawny, i zakończy się z chwilą ustania robót. Nie przewiduje się, aby dzia-

łania te mogły zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku i trwale pogarszać warunki życia. 

W POŚ dla gminy Koneck, poza chwilowym oddziaływaniem negatywnym dla zadań inwestycyj-

nych, wyznaczono zadania, których część może spowodować wystąpienie stałych oddziaływań bezpo-

średnich i pośrednich o charakterze pozytywnym na powierzchnię ziemi i krajobraz. Stwierdzono taki 

wpływ dla zadań z obszaru gospodarowania wodami oraz zasobów przyrodniczych, mogą one bowiem 

wpłynąć na zwiększenie zróżnicowania krajobrazowego, a także dla zadań z zakresu gospodarki odpa-

dami, które zmniejszą zagrożenie powstawaniem nielegalnych wysypisk odpadów negatywnie wpływają-

cych na powierzchnię ziemi i krajobraz. 

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (zwanego dalej Planem gospo-

darowania wodami) cele środowiskowe dla rzek to osiągnięcie ogólnego dobrego stanu oraz umożliwie-

nie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej 

cieków. Dla jezior jest to osiągnięcie dobrego stanu wód, zaś dla wód podziemnych dobry stan ilościowy i 

chemiczny. Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla gminy Koneck zadania będą mieć potencjalnie pozy-

tywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, szczególnie w zakresie gospodarki wodami, gospo-

darki wodno-ściekowej, zasobów przyrodniczych oraz ochrony klimatu i jakości powietrza. Stwierdzono, 

że dbałość o jakość powietrza (w tym również rozwój infrastruktury rowerowej mogący zmniejszyć ruch 

samochodowy), odpowiednie zagospodarowanie nieczystości ciekłych i odpadów, promocja agroche-

micznego wsparcia rolnictwa mogąca ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony 

roślin, a także promocja rolnictwa ekologicznego oraz zalesianie mogą wpłynąć na poprawę jakości wód, 

zaś renaturyzacja i edukacja w zakresie oszczędzania wody oraz zbierania deszczówki na ich retencjono-

wanie. Renaturyzacja może mieć ponadto pozytywny wpływ na ciągłość ekologiczną cieków, dzięki cze-

mu zmniejszeniu może ulec zagrożenie nieosiągnięciem przez wody wyznaczonych w Planie gospodaro-

wania wodami celów środowiskowych dla wód powierzchniowych. Odpowiednia gospodarka wodocią-

gowa zaś potencjalnie pozytywnie wpłynie na jakość i ilość wód podziemnych. Żadne z wyznaczonych 

zadań własnych gminy nie będzie negatywnie oddziaływać na wody. 

Zaplanowane zadania infrastrukturalne zgodnie z prawem (Dział VII Ustawy poś [2]) powinny być 

realizowane w sposób minimalizujący ich negatywny wpływ na środowisko, z poszanowaniem zasobów 

przyrodniczych i terenów biologicznie czynnych, nie przewiduje się więc ich negatywnego wpływu na 

bioróżnorodność oraz rośliny i zwierzęta. Potencjalne stałe oddziaływania pozytywne zidentyfikowa-

no w zadaniach z zakresu, m.in.: zasobów przyrodniczych oraz gospodarowania wodami. Stwierdzono, że 

wprowadzanie przez mieszkańców działań mających na celu ograniczenie presji na środowisko (właści-

we gospodarowanie ściekami i odpadami, uprawa ekologiczna oraz agrochemiczne wsparcie rolnictwa) 

będzie mieć pozytywny wpływ na bogactwo naturalne gminy. Określono ponadto pozytywny wpływ dla 

objęcia ochroną wszystkich cennych przyrodniczo terenów, utrzymania terenów zielonych, zalesiania i 

uporządkowania ewentualnego ruchu turystycznego (wytyczenie szlaków, określenie pojemności tury-

stycznej). Dodatkowo wsparcie OSP w sprzęt gaśniczy może pośrednio przyczynić się do ochrony zaso-

bów przyrodniczych (gaszenie pożarów), zaś ochrona powietrza przypuszczalnie pozytywnie wpłynie na 

rośliny. Stwierdzono ponadto możliwe wystąpienie pozytywnych oddziaływań skumulowanych na bio-

różnorodność w przypadku zalesiania, renaturyzacji i ograniczenia wprowadzania zanieczyszczeń do 

środowiska (zwiększenie bioróżnorodności, ilości nisz ekologicznych i stabilności ekosystemów). Dla 
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pozostałych zadań wyznaczonych w POŚ dla gminy Koneck nie stwierdzono wpływu ich realizacji na bio-

różnorodność, rośliny i zwierzęta. 

Spośród form ochrony przyrody na terenie gminy występują dwa pomniki przyrody i rezerwat. 

Stwierdzono, że spośród planowanych zadań, stały wpływ o charakterze pozytywnym będą miały przed-

sięwzięcia z obszaru ochrony klimatu i jakości powietrza, utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja 

pomników przyrody oraz zapewnienie działania OSP. Nie stwierdzono potencjalnego negatywnego 

wpływu planowanych zadań na formy ochrony przyrody. Dokładne opis znajduje się w rozdziale 7.3. 

Na etapie realizacji zadań typowo inwestycyjnych wyznaczonych w POŚ dla gminy Koneck będą 

wykorzystywane zasoby naturalne tj. woda, gleba, zasoby kopalin, drewno. Największe zużycie surowców 

naturalnych będą generowały inwestycje związane z przebudową i budową nowej infrastruktury drogo-

wej i ścieżek dydaktycznych, budową sieci wodociągowej, realizacją przedsięwzięć renaturyzacyjnych i 

rewitalizacyjnych, termomodernizacją budynków oraz usuwaniem azbestu, dlatego działania te mogą 

wiązać się z krótkotrwałym oddziaływaniem, którego charakter może być potencjalnie negatywny na 

zasoby naturalne. Na etapie sporządzania niniejszej Prognozy nie jest możliwe oszacowanie wielkości 

zużytych zasobów, jednakże mając na względzie lokalny charakter zaplanowanych inwestycji oraz wy-

magane prawem stosowanie rozwiązań proekologicznych nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania wyznaczonych zadań na zasoby naturalne. Wyznaczono ponadto zadania mogące mieć 

potencjalnie pozytywny wpływ na ten komponent środowiska. Przewiduje się, że termomodernizacja 

budynków, inwentaryzacja źródeł ciepła wraz z edukacją mieszkańców na temat jakości paliw grzew-

czych, modernizacja oświetlenia ulicznego i wdrażanie zapisów PGN, a także wzrost recyklingu i ograni-

czenie ilości powstających odpadów może wpłynąć na ograniczenie materiałochłonności gospodarki, 

dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie presja na zasoby naturalne, również w kwestii ich wydobycia. Podob-

ny wpływ przewiduje się dla działań edukacyjnych promujących rolnictwo ekologiczne i zalesiania oraz 

utrzymania OSP. 

Przewiduje się wystąpienie krótkotrwałych negatywnych oddziaływań na powietrze atmosfe-

ryczne i klimat jedynie dla projektów inwestycyjnych na etapie realizacji. W przypadku większości zadań 

przewiduje się ich stały pozytywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego i klimat, szczególnie w 

przypadku ochrony klimatu, modernizacji dróg, gospodarowania wodami i zasobami przyrodniczymi 

oraz wsparcia OSP. Stwierdzono ponadto przewidywany pośredni pozytywny wpływ gospodarki odpa-

dami na powietrze atmosferyczne i klimat, bowiem ich selektywna zbiórka, właściwa segregacja oraz 

zapobieganie ich powstawaniu może wpłynąć na likwidację problemu spalania śmieci przez ludność. Na-

tomiast edukacja w zakresie szkodliwości zrzutu nieoczyszczonych ścieków do środowiska może zmniej-

szyć problem odoru, który pojawia się gdy ścieki komunalne (w szczególności bytowe, pochodzące ze 

zbiorników bezodpływowych) zrzucane są na pola uprawne lub do rzek, czy rowów melioracyjnych. 

Stwierdzono, że negatywne oddziaływania na klimat akustyczny mogą mieć niektóre zadania in-

westycyjne na etapie realizacji, nie przewiduje się jednakże ich długotrwałego negatywnego wpły-

wu. Wyznaczono również zadania mogące mieć potencjalny wpływ pozytywny, są to zadania z zakresu 

przeciwdziałania zagrożeniu hałasem oraz zalesianie. 

Większość z wyznaczonych zadań nie będzie miała znaczącego wpływu na krajobraz kulturowy i 

zabytki, nie zidentyfikowano również zadań o wpływie negatywnym. Wyznaczono natomiast projekty 

mogące mieć pozytywny wpływ. Zadania takie występują w zakresie gospodarowania wodami, gospo-

darki odpadami, zasobów przyrodniczych i zapobiegania poważnym awariom. Skuteczna gospodarka 

odpadami zmniejszy zagrożenie powstawaniem „dzikich wysypisk śmieci” mających negatywny wpływ 

na krajobraz kulturowy, podobnie eliminacja azbestu, jak również dbałość o tereny zielone, zalesianie i 

objęcie ochroną prawną cennych terenów przyrodniczych oraz wsparcie OSP, które zwiększy bezpie-

czeństwo pożarowe. Stwierdzono ponadto, że rolnictwo ekologiczne, które wyklucza intensywną uprawę 

wielkoobszarową podatną na choroby i szkodniki, a preferuje naturalną uprawę na niewielkich polach na 
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terenie o stabilnej sieci powiązań ekologicznych pozytywnie wpłynie na krajobraz kulturowy chroniąc 

tradycyjny charakter terenów wiejskich. Sieć powiązań ekologicznych obejmuje współistnienie pól 

uprawnych wraz z bagnami, mokradłami śródpolnymi, zagajnikami oraz ciekami o charakterze natural-

nym, dlatego też renaturalizacja tych elementów również pozytywnie wpłynie na krajobraz kulturowy. 

Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla gminy Koneck zadania będą mieć pozytywny długotermi-

nowy wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi oraz dobra materialne, nie stwierdzono natomiast zadań o 

wpływie negatywnym. Dla większości zadań przewiduje się wpływ pozytywny bezpośredni na mieszkań-

ców oraz wpływ pośredni, ale również pozytywny. Stwierdzono ponadto, że niektóre zadania będą mieć 

skumulowany wpływ na ludzi i dobra materialne, zmniejszając zagrożenie chorobami, zmniejszając wy-

magane nakłady finansowe, podnosząc jakość życia i pośrednio wpływając na poprawę stanu zdrowia 

mieszkańców. 

7.2 Przewidywany wpływ na środowisko planowanych zadań własnych mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

Zadania planowane do realizacji nie należą do zadań mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, niektóre z nich natomiast należą do zadań mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Są to inwestycje liniowe, renaturyzacja cieków i zalesianie. 

Inwestycje drogowe będą obejmować przebudowę dróg istniejących, co nie należy do przedsię-

wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Budowa sieci wodociągowej nato-

miast początkowo może mieć krótkotrwały, negatywny wpływ na środowisko na etapie realizacji, jed-

nakże nie spowoduje trwałego naruszenia stosunków wodnych, dlatego też w perspektywie długookre-

sowej wpływ tej inwestycji na środowisko będzie pozytywny. 

Cieki na terenie gminy są uregulowane. Tego typu cieki mogą podlegać działaniom renaturyzacyj-

nym mającym na celu przywrócenie im bardziej naturalnego charakteru, poprawę stanu i ciągłości ekolo-

gicznej oraz stosunków wodnych otaczających terenów. Obejmują, np.: odtwarzanie dawnego koryta, 

odnawianie starorzeczy, likwidację umocnień brzegowych, usuwanie antropogenicznych przegród po-

przecznych i przebudowę przepustów. Działania powinny dotyczyć cieków o zdegradowanych ekosyste-

mach i silnie zmienionej morfologii oraz być dostosowane do konkretnego odcinka rzeki, zaś zakres dzia-

łań dokładnie określony na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej (Renaturyzacja 

wód, podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych). Na terenie gminy planowana 

jest rewitalizacji rzeki Tążyny, według danych PGWWP ma ona na celu zwiększenie retencji. Aktualnie 

przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia, zakres planowanych działań 

więc nie jest jeszcze znany, dlatego też określenie wpływu inwestycji na środowisko jest jeszcze niemoż-

liwe. 

W zadaniach własnych gminy jest przewidziana również promocja zalesiania. Należy zaznaczyć, że 

zalesianie powinno obejmować jedynie najsłabsze gleby (od klasy IV do VIz) i być prowadzone tylko przy 

użyciu określonego rodzaju sadzonek, o których jest mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 

udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych (…) [26]. Dodatkowo nie należy go prowadzić 

na terenach o wysokiej bioróżnorodności, np.: łąkach o bogatym i stabilnym ekosystemie entomologicz-

nym oraz bogatych w awifaunę terenach podmokłych i bagiennych. Przed przystąpieniem do takich dzia-

łań zalecane jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. 

7.3 Przewidywany wpływ planowanych zadań własnych na formy ochrony przy-

rody oraz obszary Natura 2000 

Na terenie gminy znajdują się dwa pomniki przyrody i rezerwat, a także fragment korytarza ekolo-

gicznego. Stwierdzono, że spośród planowanych zadań potencjalny wpływ może mieć na nie kontrola 

spalanego paliwa, i edukacja mieszkańców w tym zakresie, wdrażanie zaplanowanych w PGN zadań, 

utrzymanie terenów zielonych i pomników przyrody oraz wsparcie OSP. Na terenach podlegających 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 
GMINY KONECK DO ROKU 2024” 2021 
 

Strona | 43  
 

ochronie prawnej, ani w obrębie korytarza ekologicznego nie są planowane przedsięwzięcia mogące po-

tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zarówno kontrola jakości spalanego paliwa, jak i edukacja w zakresie szkodliwości spalania nieod-

powiednich materiałów, w tym śmieci, ma na celu ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środo-

wiska oraz poprawę stanu jakości powietrza i wód powierzchniowych na terenie gminy, co pozytywnie 

wpłynie na tereny i obiekty podlegające ochronie oraz korytarz ekologiczny. Wsparcie OSP i zapewnienie 

jej funkcjonowania, na obszary chronione i pomniki przyrody, będzie mieć wpływ pośredni, może bo-

wiem zmniejszyć zagrożenie pożarowe dla tych obiektów, a także zapewni możliwości szybszego reago-

wania w razie ewentualnego pożaru. Spośród zasobów przyrodniczych objęcie ochroną prawną wszyst-

kich cennych przyrodniczo terenów oraz pielęgnacja pomników przyrody i terenów zieleni oraz koryta-

rzy ekologicznych może wpłynąć pozytywnie na stabilność ekosystemów na terenie gminy, w tym po-

średnio również na tereny chronione. 

7.4 Potencjalne oddziaływanie inwestycyjnych zadań monitorowanych na środo-

wisko gminy 

Poza zadaniami własnymi na terenie gminy planowane są działania jednostek innych niż JST, które 

mogą mieć wpływ na środowisko na terenie gminy Koneck. Większość z nich nie należy do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jedynie budowa ścieżek rowerowych jest tego typu 

przedsięwzięciem. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej na etapie powstawania może powo-

dować krótkotrwałe negatywne skutki dla powierzchni ziemi i klimatu akustycznego, jak również pylenie 

i zużycie zasobów naturalnych. W perspektywie długoterminowej może mieć pozytywny wpływ ze 

względu na promocję transportu rowerowego. 

Budowa farm fotowoltaicznych należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-

ływać na środowisko, jeśli zajmują powierzchnię ponad 1 ha, mikroinstalacje fotowoltaiczne nie przyna-

leżą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Farma fotowoltaiczna Koneck I w 

miejscowości Chromowola natomiast może należeć do przedsięwzięć o potencjalnie znaczącym oddzia-

ływaniu na środowisko. W 2017 r. Wójt Gminy Koneck odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia (Postanowienie Wójta Gminy Koneck z dnia 

28.12.2017 r., znak: GKM.6220.15.2017), zaś w 2020 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę (In-

formacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. znak: AB.6740.465.2020 w sprawie 

pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Koneck I). 

Rozwój retencji należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jeśli 

obejmuje zbiorniki wodne o powierzchni większej niż 0,5 ha lub głębokości większej niż 3 m. Inwestycje 

tego typu nie są planowane do realizacji na terenie gminy. 

Na terenie gminy mogą również mieć miejsce prace utrzymaniowe urządzeń hydrotechnicznych. 

Obiekty tego typu mogą mieć funkcje retencyjne, jednakże jeśli nie mają znaczenia przeciwpowodziowe-

go należy rozważyć możliwość renaturyzacji cieku. Prace utrzymaniowe, w przeciwieństwie do renatury-

zacji, nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wymiana źródeł ciepła oraz szamb, a także rekultywacja gleb są zadaniami mającymi na celu po-

prawę stanu środowiska i wyeliminowanie dopływu do niego zanieczyszczeń. Działania takie nie należą 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

8 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 Program ochrony środowiska dla gminy Koneck nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby od-

działywanie transgraniczne. 
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9 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, wynikających z 

realizacji dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i krajobrazu 

 Przepisy regulujące kwestie ochrony omówionych powyżej aspektów środowiska określa Ustawa 

poś [2], Ustawa Prawo wodne [6] w odniesieniu do wód, Ustawa o ochronie przyrody [13] oraz Ustawa o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [14].  

Podczas prowadzenia robót ziemnych i prac oraz w trakcie realizacji przedsięwzięć zgodnie z art.. 

75 Ustawy poś należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac i podjąć działania 

mające na celu naprawienie potencjalnych szkód. W przypadku zaistnienia szkody w środowisku, zgodnie 

z art. 13 ust. 1 Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [15] warunki prowadzenia 

działań naprawczych inwestor ustala z organem ochrony środowiska, którym jest zgodnie z art. 7 ww. 

ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku realizacji inwestycji, które, zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [16], kwalifi-

kować się będą jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, według art. 59 Ustawy ooś, wymagać mogą one przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. W ramach takiej oceny, zgodnie z art. 67 ww. ustawy sporządza się ra-

port o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zawiera on, m.in.: opis przedsięwzięcia, jego prze-

widywany wpływ na środowisko oraz działania mające na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Podczas prowadzenie robót ziemnych i prac budowlanych należy dbać o właściwe zagospodarowa-

nie mas ziemnych, gromadzenie oddzielnie gruntu oraz warstwy próchniczej (humusu) oraz ponowne ich 

wykorzystanie w miejscu inwestycji lub w razie potrzeby w innej lokalizacji (np. w celu rekultywacji te-

renów). Przeznaczenie terenów pod inwestycje należy prowadzić w sposób racjonalny, wykorzystując 

w pierwszej kolejności tereny przekształcone, zabudowane. Wskazuje się również na właściwe zachowa-

nie proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowana i powierzchnią biologicznie czynną. Zaleca się dążenie 

do zachowania walorów krajobrazowych oraz równowagi przyrodniczej. 

Zamierzenia inwestycyjne należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska 

glebowego substancjami chemicznymi. Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych 

z użyciem sprzętu mechanicznego wymaga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona 

drzew i krzewów) oraz właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wpro-

wadzeniem do gruntu oraz właściwe zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji. Nega-

tywne oddziaływanie powinno być również minimalizowane na etapie prowadzenia eksploatacji inwe-

stycji. Wskazuje się na właściwe zagospodarowanie ścieków socjalno – bytowych, gospodarczych oraz 

wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez zastosowanie systemów kanalizacji 

sanitarnej i systemów kanalizacji deszczowej lub przekształcenie w indywidualnych oczyszczalniach 

ścieków, ewentualnie gromadzenie w szczelnych, atestowanych zbiornikach bezodpływowych. W zakre-

sie gospodarki odpadami (odpady budowlane, przemysłowe, komunalne) inwestor/właściciel zobligo-

wany jest uregulować sposób gromadzenia i odbioru wytworzonych odpadów. Odpady powinny być 

przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpada-

mi, posiadającym wymagane prawem zezwolenia. 

9.2 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

W związku z wymaganym ograniczeniem wpływu ewentualnych nowych inwestycji na wody po-

wierzchniowe i podziemne wskazuje się na właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych 

ścieków przed wprowadzeniem do gruntu, w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji. 
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Właściwa gospodarka wodno-ściekowa powinna opierać się o system kanalizacyjny zapewniający zbie-

ranie całości generowanych ścieków i ich oczyszczanie lub o indywidualne oczyszczalnie ścieków. W 

przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, należy jednakże każdorazowo przeprowadzić badanie 

określające warunki gruntowo-wodne terenu, w celu stwierdzenia czy instalacja nie będzie wywierać 

presji na jakość wód podziemnych. Stosowanie zbiorników bezodpływowych traktuje się jako rozwiąza-

nie tymczasowe np. na etapie realizacji inwestycji lub w sytuacji braku technicznych i ekonomicznych 

możliwości na budowę sieci kanalizacyjnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Wskazuje się rów-

nież na właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w oparciu 

o system kanalizacji deszczowej i oczyszczanie ścieków przed wprowadzeniem do wód i gruntu.  

9.3 Ochrona różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów podlega-

jących ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów 

Natura 2000 

W zakresie Ochrony różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów podlegających 

ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000 wskazuje się na lokali-

zowanie inwestycji w miarę możliwości poza obszarami chronionymi. Zaleca się ponadto przeprowadza-

nie inwentaryzacji przyrodniczej dla budynków i obszarów przewidzianych do podjęcia na nich prac, np.: 

termomodernizacji budynków. Zgodnie z art. 51 i 52 Ustawy o ochronie przyrody [13] w stosunku do ga-

tunków chronionych działania mogące negatywnie na nie wpłynąć są objęte zakazami. Zgodnie z art. 56 

ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może na wniosek zezwolić na odstępstwo od za-

kazów, ale jedynie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeśli działania nie są szkodliwe dla 

zachowania we właściwym stanie danej dziko występującej populacji. 

W przypadku stwierdzenia na terenie inwestycji występowania gatunków chronionych, przy braku 

rozwiązań alternatywnych, należy je przenieść w inne miejsce z zapewnieniem takich samych warunków, 

jak w pierwotnej lokalizacji. W obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione ptaków lub nietoperze (co 

powinno być potwierdzone przez doświadczonego ornitologa i chiropterologa) prace należy prowadzić 

poza okresem lęgowym, a w przypadku nietoperzy poza okresem lęgu i odchowania. Po przeprowadzeniu 

prac należy w miarę możliwości zachować możliwość gniazdowania i schronienia obecnych w obiekcie 

gatunków zwierząt, m.in.: przez zachowanie otworów wlotowych. W przypadku braku takiej możliwości 

należy zapewnić zwierzętom schronienie zastępcze w miejscu bytowania (budki, boksy itp.). 

Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego wyma-

ga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona drzew i krzewów) oraz właściwe zago-

spodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wprowadzeniem do gruntu oraz właściwe 

zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji.  

9.4 Ochrona zasobów naturalnych 

Wskazuje się na ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Istotne 

jest również właściwe oszacowanie wielkości zapotrzebowania na zasoby naturalne. Działalność gospo-

darcza winna być prowadzona z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT- Best Available 

Technology). Istotne jest wykorzystywanie technologii innowacyjnych ograniczających w znacznym 

stopniu wodochłonność i materiałochłonność gospodarki. Zaleca się także stosowanie działań zapobiega-

jących powstawaniu odpadów, co również bezpośrednio wpływa na ochronę zasobów naturalnych. 

9.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i zapobieganie zmianom klimatu 

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w ramach realizacji inwestycji wskazuje 

się na stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT). Spośród nich wymienić można: prowadzenie 

działalności wewnątrz obiektów budowlanych i wychwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a 

następnie ich oczyszczanie na filtrach/separatorach itp. przed wprowadzeniem do powietrza atmosfe-
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rycznego. Prowadząc natomiast prace zewnętrzne zaleca się stosowanie metod ograniczających pylenie. 

Zaleca się ponadto prowadzenie przerw w pracy pojazdów mechanicznych, eliminowane pracy maszyn i 

urządzeń na biegu jałowym, korzystanie z urządzeń niskoemisyjnych i maszyn sprawnych technicznie. 

9.6 Ochrona klimatu akustycznego 

W zakresie ograniczenia wpływu inwestycji na klimat akustyczny zaleca się, m.in.: utrzymanie od-

powiedniego stanu technicznego urządzeń emitujących hałas, utrzymanie dróg w dobrym stanie tech-

nicznym, eliminowane pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, prowadzenie działalności wyłącznie w 

porze dziennej, prowadzenie działalności wewnątrz obiektów budowlanych, korzystanie z urządzeń emi-

tujących mniejszy hałas. 

Zgodnie z Ustawą poś w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska (na podstawie 

pomiarów własnych, pomiarów wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub podmiotu zobowią-

zanego do ich przeprowadzenia), że w wyniku prowadzonej działalności przekroczone są dopuszczalne 

poziomy hałasu organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla danej instalacji. 

9.7 Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków 

Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [14] zabytek jest związanym z działal-

nością człowieka, lub będącym jego dziełem świadectwem minionej epoki, które ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową, powinno być zachowane. Krajobraz kulturowy, według 

wyżej wymienionej ustawy, jest przestrzenią ukształtowaną w wyniku działania natury i człowieka, za-

wierającą elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji. Zabytki oraz krajobraz kulturowy podlegają 

ochronie. Uwarunkowania ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego, łącznie z uwarunkowaniami 

ochrony przyrody i równowagi ekologicznej powinny być uwzględnione w gminnym programie ochrony 

nad zabytkami. W przypadku realizacji inwestycji przy obiektach zabytkowych lub w ich sąsiedztwie, na 

terenach ochrony zgodnie wskazuje się na potrzebę analizy wpływu inwestycji na obszary i obiekty cenne 

kulturowo. Ponadto na podstawie cytowanej wyżej ustawy konieczne będzie uzgodnienie z właściwym 

organem ochrony konserwatorskiej zakresu i realizacji prac. Jednocześnie wskazuje się właściwy dobór 

technik konserwacyjnych przy prowadzeniu inwestycji (prac remontowo-budowlanych, adaptacyjnych, 

rewitalizacyjnych) przy zabytkach lub w ich sąsiedztwie. 

9.8 Ochrona zdrowia i warunków życia ludzi i dóbr materialnych 

 W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi wskazuje się na rozwiązania ochrony przed hałasem 

oraz ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Wybór właściwej lokalizacji w kwestii prowadzenia 

działalności gospodarczej pozwoli w znacznym stopniu zminimalizować zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi. Zaleca się ponadto, m.in.: stosowanie się do zasad bhp oraz ogrodzenie obszaru prowadzonych 

przedsięwzięć przed wtargnięciem osób postronnych. Wskazuje się również na właściwe zabezpieczenie 

każdej inwestycji pod względem ochrony dóbr materialnych osób trzecich.  

10  Metody analizy skutków realizacji postanowień dokumentu oraz 

częstotliwość jej przeprowadzenia 

Realizacja celów zawartych w POŚ dla gminy Koneck oraz wdrożone działania powinny podlegać 

monitoringowi. Wynika on z konieczności oceny wpływu podejmowanych działań na środowisko, wśród 

których mogą być przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, oraz zgodności ich 

prowadzenia z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Celem monitoringu jest ponad-

to określenie postępu realizacji zdefiniowanych zadań i ewentualne zwiększenie efektywności zaplano-

wanej polityki środowiskowej. Jest również narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne 

instrumenty zarządzania środowiskiem. 

Monitoring polega na zbieraniu i analizowaniu dostępnych danych o środowisku  oraz zachodzą-

cych w nim zmian, w sposób zapewniający określenie efektów wszystkich działań na rzecz ochrony śro-
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dowiska. Jego sprawne prowadzenie wymaga także okresowej wymiany informacji pomiędzy jednostka-

mi organizacyjnymi, w zakresie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań. 

Monitorowanie wdrażania postanowień POŚ dla gminy Koneck polegać będzie głównie na działa-

niach organizacyjno-kontrolnych, do których należą: 

1) ocena stopnia wykonania zadań (w tym ocena efektywności wykonywania zadań) 

2) ocena skutków środowiskowych wdrażanych działań 

3) ocena wpływu podjętych działań na rozwiązanie lub minimalizację zidentyfikowanych pro-

blemów w zakresie stanu środowiska 

4) ocena rozbieżności pomiędzy założonymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich wykonaniem 

(ocena przyczynowo-skutkowa) 

W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją opracowanego Programu wyznaczono wskaźniki mo-

nitorowania, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Dla każdego z 

wyznaczonych wskaźników określono wartość bazową i docelową, która będzie podstawą do oceny po-

stępu realizacji celów i zadań POŚ dla gminy Koneck oraz narzędziem niezbędnym do opracowania Ra-

portów oraz przyszłych aktualizacji POŚ. Przy ustalaniu wskaźników monitorowania wzięto pod uwagę 

istniejące uwarunkowania środowiskowe wynikające ze stanu środowiska na terenie gminy oraz wyzna-

czone cele i kierunki interwencji, a także dostępność danych ilościowych i jakościowych. 

 Jako główne narzędzie służące analizie skutków realizacji zadań POŚ dla gminy należy wskazać 

system Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środo-

wiska [4] stanowi on system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarza-

nia i rozpowszechniania informacji o stanie środowiska. Monitoring, powinien być prowadzony w sposób 

cykliczny. Uzyskane w ten sposób informacje zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy ooś [1] podlegają udostępnia-

niu. Ponadto informacje te są uwzględniane w raportach o stanie środowiska w Polsce opracowywanych 

przez GIOŚ nie rzadziej niż raz na 4 lata. Raporty te zgodnie art. 25 ust. 1 pkt 3b Ustawy ooś udostępniane 

są w Biuletynie Informacji Publicznej. Oprócz monitoringu państwowego jako narzędzie służące monito-

rowaniu skutków funkcjonowania obiektów i urządzeń w środowisku należy wskazać analizę (monito-

ring) porealizacyjny - instrument mający na celu praktyczną weryfikację ustaleń/zaleceń zawartych w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

11  Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w dokumencie 

 Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie nie przewiduje się długotrwałego nega-

tywnego oddziaływania na środowisko, nieuzasadnione jest proponowanie działań alternatywnych. Al-

ternatywą dla rozwiązań zawartych w dokumencie może być tzw. wariant zerowy, czyli brak realizacji 

zaplanowanych zadań. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku wyboru tego wariantu, stan środowiska 

może ulec pogorszeniu. 
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