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1. PODSTAWA PRAWNA 

 
Projekt studium opracowany został w zwiazku z podjęciem przez Rady Gminy Wierzbinek 

uchwały Nr XX1/230/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek, 

obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Wierzbinek. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią: 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.); 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2021 poz.  

poz. 1973 ze zm.); 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  

  
2. ZAKRES MERYTORYCZNY ORAZ METODA PRZYJĘTAW OPRACOWANIU 

PROGNOZY 
 
 Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 

związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczegoi kulturowego, 

ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych oraz kształtowaniem i ochroną walorów 

krajobrazowych. 

 Obowiązek sporządzenia prognozy, wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 46 - 53). 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1029, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w 

Poznaniu w dniu 18 listopada 2021 r. uzgadnił zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek w granicach 

administracyjnych gminy Wierzbinek.W pismie z dnia 18 listopada 2021 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Srodowiska w Poznaniu okreslił, że prognoza powinna być opracowana zgodnie z art. 

51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawyooś. 

Zgodnie z nimi prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

 a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

 jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

 b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

 postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
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 przeprowadzania, 

 d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

2) określa, analizuje i ocenia: 

 a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

 braku realizacji projektowanego dokumentu, 

 b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

 oddziaływaniem, 

 c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

 realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

 podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 o ochronie przyrody, 

 d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

 wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

 dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

 zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

 bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

 średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywnei negatywne,  na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 orazintegralność tego obszaru, a  także na 

środowisko, a w szczególności na: 

  – różnorodność biologiczną, 

  – ludzi, 

  – zwierzęta, 

  – rośliny, 

  – wodę, 

  – powietrze, 

  – powierzchnię ziemi, 

  – krajobraz, 

  – klimat, 

  – zasoby naturalne, 

  – zabytki, 

  – dobra materialne 

  – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 

  i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

 a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

 przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

 rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele 

 i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele 

 i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – 

 rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

 dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 
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 oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

 alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

 z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

 Zgodnie z Art. 52. 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanuwspółczesnej 

wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentuw procesie opracowywania projektów 

dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 

 2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, 

uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko 

sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem 

dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko,, na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano uzgodnienie 

zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy oddziaływania na środowisko z 

właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym. 

Oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których  mowa w art. 74a ust. 2 wspomnianej 

ustawy, stanowi  załącznik do prognozy. 

 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i 

pozostałe ustalenia projektu zmiany Studium pod kątem ich zgodnościz uwarunkowaniami 

ekofizjograficznymi. Analizie poddano również ustalenia projektu zmiany Studium dotyczące 

warunków zagospodarowania terenu. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i krajobraz projektowanego zainwestowania 

przewidzianego w  projektcie zmiany  Studium oceniano wdług  ponizszego kryterium: 

A) charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez 

    znaczenia), 

B) intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),  
C) okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, 

 krótkoterminowe), 

         D) częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

E) zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-

 regionalne), 

F) trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, 

 możliwe do rewaloryzacji). 

 

3. GŁÓWNY  CEL PROGNOZY ORAZ POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 

Głównym celem prognozy opracowanej dla potrzeb projektu zmiany studium (uchwała Nr 

XX1/230/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wierzbinek) jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń projektu zmiany studium  na 

poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny, krajobraz we 

wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra 

materialne.  

Prognoza  identyfikuje przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać 

na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń 

projektowanej zmiany studium. 

 

 Do podstawowych dokumentów, które powstały na szczeblu wojewódzkim i miały wpływ 

na formułowanie ustaleń zmiany studium należą: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, zatwierdzony 

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26.04.2010r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 155 poz. 2953). 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzony 

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr V/70/19 z dnia 25.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2019 r.  poz. 4021). 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. 

 Uchwała nr XXXIX/941/17 z dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń 

lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała 

wprowadziła od 1 maja 2018 r. zakaz stosowania na terenie województwa najgorszej jakości paliw 

stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, 

wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i 

pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie 

automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm 

emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. 

Zgodnie z zapisami uchwały kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i 

niespełniające jej wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:  

• do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych;  

• do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub  

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, mogą być użytkowane 

dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane 

przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i niespełniające jej wymagań będą musiały być 

wymienione do 1 stycznia 2026 r.  

 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjętym uchwałą Nr XXl/391/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r, w sprawie określenia Programu 

ochrony powietrza dla strefy Wielkopolskiej (Dz Urz Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 5954). 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016 - 2021  (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1967) 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020), opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska (www.bip.mos.gov.pl). 

http://www.bip.mos.gov.pl/
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 Siódmy program wspólnotowy w dziedzinie środowiska przyjęty decyzją Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE w sprawie ogólnego unijnego programu działańdo 2020 r. 

„Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (Dz. Urz. L347 

z 28.12.2013, s.171). 

 Europejski Zielony Ład.W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła „Europejski 
Zielony Ład”, czyli plandziałania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. 

 

Na szczeblu lokalnym:  

 Prognoza Oddziaływania na Srodowisko Programu Ochrony Srodowiska Dla powiatu 

Konińskiego na lata 2021 – 2028 z pespektuwą do roku 2028, 

 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wierzbinek 

 Prognoza oddziaływania na środowisko  zmiany studium z 2009r. 

 Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  wybranych terenów na terenie gminy Wierzbinek opracowane uprzednio. 

 Opracowanie ekofizjograficzne gminy Wierzbinek   

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2016 – 2019 opracowanie  

ABRYS,  

 Minister Środowiska – Koncesja nr 2/2008 z dnia 6.02.2008 na wydobywaniewęgla 

brunatnego ze złoża „ Tomisławice”. 

 Raport o oddziaływaniu Odkrywki Tomisławie na środowisko – opracowanie 

Poltegor Wrocław 2007r. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

– Wydobywanie węgla brunatnego ze złoża TOMISŁAWICE w granicach gminy 

Wierzbinek z dnia 7 sierpnia 2007r znak OŚ – 7624/5/2006, 

 Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczaca zagrożeń Jeziora Gopło i jego zlewni w związku z 

planowanym uruchomieniem odkrywki złóż węgla brunatnego" Tomisławice" KWB Konin w 

Kleczewie S.A., która została opracowana na podstawie  umowy o dzieło nrŚG.I.1152-UDZ-

187/2008 zawartej w dniu 22 sierpnia 2008 r. pomiędzy WojewództwemKujawsko Pomorskim a 

Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie. 

 

4. ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH I OCENA STANU ŚRODOWISKA  
 
4.1. Położenie administracyjne i ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Wierzbinek położona jest w północno – wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko – pomorskim gminami 

Piotrków Kujawski i Topólka  oraz gminami województwa wielkopolskiego: Skulsk, Ślesin, 

Sompolno i Babiak.  Naturalne granice stanowią Kanał Warta – Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki 

wraz z łąkami. 

Obszar gminy wynosi 14 706 haz czego 80,7 % stanowią użytki rolne, a 11,3 % lasy. 

Ludność gminy wynosiła 7567 osób  - stan z roku 2014 r., 7506 osób - stan roku 2015, 7457 

osób - stan z roku 2016 r., 7 216 - stan z roku 2020. 
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Gmina Wierzbinek ma 7 216 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. 

W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 6,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 

lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego 

oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wierzbinek 

 Gmina Wierzbinek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -1,65 na 1000 mieszkańców gminy Wierzbinek. W 2020 roku urodziło się 

72 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 

gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od 

współczynnika dynamiki demograficznej dla całego 

kraju.https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wierzbinek 

 
Ludność gminy utrzymuje się  z rolnictwa,  drobnego rzemiosła i pracy w kopalni.  

 

Rodzaje przeważajacej działalnosci w roku 2020 

 
 

 
 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wierzbinek
https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Wierzbinek
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Siedzibą gminy jest wieś Wierzbinek. W skład gminy wchodzi 25 sołectw. 

Przez teren gminy biegną drogi wojewódzkie nr 263 i 266 oraz magistrala kolejowa północ – 

południe. ( Herby – Gdynia ). 

W północnej części gminy Wierzbinek   znajduje się  Obszar Górniczy, który obejmuje  

odkrywkową kopalnię węgla brunatnego TOMISŁAWICE.    

Większa część gminy Wierzbinek znajduje się w zasięgu Terenu Górniczego.  

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r Prawo geologiczne i górnicze   teren górniczy jest 

to przestrzeń objęta przewidywanym szkodliwym wpływem robót górniczych zakładu górniczego. 

 Granica terenu górniczego w przybliżeniu pokrywa się z prognozowanym zasięgiem  

maksymalnego oddziaływania odwodnienia utworów neogenu i kredy (lej depresyjny . Na południe 

granica terenu górniczego sięga miejscowości Synogać, na zachodzie przekracza granice gminy 

Wierzbinek i wkracza na teren Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz projektowanego obszaru 

Natura 2000 „Jezioro Gopło” PLH 040004 w gminie Piotrków Kujawski, na wschodzie sięga do 

miejscowości Kazimierowo, a na północy zbliża się do miejscowości Piotrków Kujawski w 

województwie kujawsko – pomorskim. 
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Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego spowoduje zmiany w środowisku 

przyrodniczym choć większość z nich to będą zmiany odwracalne. 

 

 
 

 

4.2.Rzeźba terenu. 

Według podziału na jednostki morfologiczne W. Stankowskiego obszar gminy Wierzbinek 

leży w obrębie XI Regionu – Wysoczyzna Kłodawska. Jest to obszar morfologicznie dość 

różnorodny,  występują tu rozmaite formy ukształtowane podczas zlodowacenia północnopolskiego. 

Centralną część gminy zajmuje równina Sompolańska wykształcona jako wysoczyzna morenowa 

falista o deniwelacjach 5 – 10 m. Zbudowana jest z różnoziarnistych piasków ze żwirem 

pochodzenia wodnolodowcowego. 

Jednostki fizjograficzne wg J. Kondrackiego (1998 

 
 

 



11 

 Północną część gminy zajmują pagórki Sadlneńsko – Orlickie, które ku zachodowi 

przechodzą w wysoczyznę morenową pagórkowatą o deniwelacjach 3 – 10 m. Od zachodu 

wysoczyzna przechodzi ostrą krawędzią w obniżenie Goplańskie. Jest to rynna glacjalna powstała 

podczas topnienia lądolodu zlodowacenia bałtyckiego i stanowi przedłużenie rynny Gopła. Płynęły 

nią wody roztopowe do Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Nieduży obszar, na zachód od 

obniżenia Goplańskiego zajmuje powierzchnia sandrowa  należąca do równiny Ignacewskiej.  

Na terenie gminy Wierzbinek występuje też część wysoczyzny morenowej i pagórków morenowych 

należących do pagórków Wilczyńsko-Skulskich, powstałych z akumulacji materiału podczas 

zlodowacenia północnopolskiego. 

Południową część gminy zajmuje dolina rzeki Noteci. Występują tu piaski rzeczne budujące terasy 

zalewowe. 

Cały obszar gminy Wierzbinek należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów słabo 

urozmaiconych. Ukształtowanie terenu, rzeźby, gleby, wody oraz krajobraz są pochodzenia 

polodowcowego, zlodowacenia bałtyckiego (faza poznańska). Rzeźba terenu charakteryzuje się 

niewielkimi deniwelacjami rzędu 5 – 10 m przy ogólnym wyniesieniu terenu 110 – 115 m n. p. m. 

 

 
 

 

4.3.Budowa geologiczna. 

Według podziału Polski na jednostki geologiczne W. Pożarskiego obszar gminy Wierzbinek 

położony jest w Synklinorium Mogileńsko – Łódzkim, a dokładniej między Antyklinorium 

Pomorsko-Kujawskim od strony wschodniej i Antykliną Strzelna i Gopła od strony zachodniej. 

Najstarszym, stwierdzonym podłożem skalnym tego rejonu są utwory mezozoiczne należące do 

kredy górnej i wykształcone w postaci margli i wapieni. 
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Osady trzeciorzędowe pokrywają prawie cały obszar za wyjątkiem niewielkiej wyspy w rejonie 

miejscowości Wandzinowo, Ziemięcin i Kazimierowo gdzie kreda jest wyniesiona, a czwartorzęd 

zalega bezpośrednio na jej powierzchni. 

Utwory trzeciorzędowe  wykształcone są głównie w postaci piasków drobnoziarnistych i pylastych, 

mułków oraz płatów węgla brunatnego. Od strony południowej, w rejonie miejscowości Teresewo 

wchodzi w granice gminy język udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Lubstów” , a w 

rejonie miejscowości Tomisławice zlokalizowane jest złoże „Tomisławice”. 

Utwory skalne biorące udział w budowie geologicznej obszaru złoża należą do 

- kredy górnej 

- paleogenu i neogenu ( trzeciorzędu ) 

 - czwartorzędu 

Węgiel brunatny zalega w warstwach trzeciorzędu na głębokości 30 m na Polu Południowym i 45 m 

na polu Północnym, a miąższość pokładu 7,0 m na Polu Południowym i 5,7 m na Polu Północnym.  

Osady czwartorzędowe na obszarze złoża to głównie piaski, żwiry i gliny zwałowe. 

Poziom dolny odpowiada zlodowaceniu środkowopolskiemu, a górny zlodowaceniu 

północnopolskiemu.  

Utwory czwartorzędowe o miąższości 20 – 50 m zbudowane są z glin zwałowych, piasków i 

żwirów. W dolinach rzek, Michna, Maciczny Rów, obniżeniach rynnowych i zagłębieniach 

bezodpływowych występują utwory holoceńskie: piaski rzeczne, namuły, torfy i gytie. 

Tereny osuwisk oraz tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi 

W 2019 r. Starosta Koniński, na zlecenie którego działała firma Przedsiębiorstwo Usług 

Geologicznych KIELKART w Kielcach, w 2019 r. zrealizował przedsięwzięcie dotyczące 

wykonania dokumentacji pn. „Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w wybranych gminach powiatu konińskiego dla 

potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów" 

Zgodnie z zestawieniami osuwisk na terenie wybranych gmin powiatu konińskiego 

(gminy: Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, 

Wierzbinek, Wilczyn) i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie 

wybranych gmin powiatu konińskiego (Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, 

Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn) na terenie gminy Wierzbinek brak 

jest zarejestrowanych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

występują te ruchy 
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W granicach gminy Wierzbinek nie stwierdzano osuwiskbrak jest zarejestrowanych terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. 

Na terenie gminy Wierzbinek nie występują tereny predysponowane do występowania 

ruchów masowych. Przedstawiony powyżej teren osuwiska zlokalizowany jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie zachodnio – południowej granicy gminy. Osuwisko to leży w gminie Skulskw 

pobliżu kanału Ślesińskiego. 
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Surowce naturalne  

 
Na terenie gminy Wierzbinek udokumentowano złoża węgla brunatnego: „Tomisławice”, 

„Mąkoszyn – Grochowiska”,  „Morzyczyn” oraz złoża kruszywa naturalnego: „Goczki Polskie”, 

„Władysławowo”, „Władysławowo VI”, „Pamiątka GK”, „Pamiątka GB” , „Pamiątka GK-

I”,„Władysławowo III”, „Władysławowo IV”. 

Lokalizcja złóż 

 

 

Złoże „Tomisławice” jest obecnie eksploatowane przez KWB Konin.Po dokładnej analizie 

raportu i dokumentacji Ministra Środowiska udzielił w dniu 6 lutego 2008 r. 

Kopalni Węgla Brunatnego "KONIN" w Kleczewie S.A. koncesji nr 2/2008 na 

wydobywaniewęgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Tomisławice". 

Złoże „Tomisławice” rozciąga się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 z Konina do 

Radziejowa przecinając ją w środkowej części złoża, w okolicy wsi Tomisławice.  Złoże ma 

rozciągłość w kierunku NW – SE, leży między miejscowościami: Zielonka na SE a Hamerówką 

na NW i tworzy jeden zwarty obszar Pola Głównego, w obrębie którego wydzielono dwa pola 

zasobów bilansowych: Pole N i Pole S, w środkowej części rozdzielone wąskim pasem zasobów 

pozabilansowych. W pasie tym położona jest wieś Tomisławice – największa miejscowość w 

rejonie złoża. W jego obszarze występują niewielkie wsie i przysiółki: Hamerówka, Pardowo, 

Chrzanówek, Stanisławów, Walerianów, Kwiatkowo, Palmowo, Tomisławice, Janowice, 

Krzyszkowice i Boguszyce.  

Powierzchnie obszaru zasobów bilansowych i pozabilansowych złoża wynoszą: 

 

Pole 

Obszar zasobów w m² 

bilansowych pozabilansowych razem 
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Pole Główne 7 394 207 1 398 840 8 793 047 

Soczewka Ziemięcin 144 011 266 342 410 353 

Wystąpienie Kozy - 279 660 279 660 

Łącznie 7 538 218 1 944 842 9 483 060 

 

Miąższość złoża bilansowego na Polu Głównym wynosi średni 5,7 m 

Ilość obliczonych zasobów złoża „Tomisławice” przedstawiono poniżej 

 

Pole 

Zasoby bilansowe w Mg Zasoby pozabilansowe  

w Mg 

 

Razem 

kategoria B kategoria C1 kategoria B kategoria C1 

„Tomisławice” 

Pole Główne 

6 238 800 47 319 996 586 776 3 791 771 57 937 344 

 

Obliczone zasoby złoża węgla brunatnego „Tomisławice” zostały zatwierdzone przez Ministra 

Środowiska w Warszawie decyzją nr Dg/kzk/ZW/7341/2001 z dnia 15.11.2001r. 

 Pole Główne ma długość 8,5 km i szerokość w części północnej - 2,5 km, a w części południowej - 

1–1,5 km. Planowane jest prowadzenie wydobycia węgla brunatnego poprzez wykonanie wkopu 

otwierającego w części południowej w 2010 roku i systematyczne przesuwanie frontu eksploatacji 

w kierunku północnym wraz z tworzeniem zwałowiska wewnętrznego aż do ostatniego etapu w 

latach 2029-2034, po którym w powstałym wyrobisku powstanie zbiornik wodny.  

Północno-zachodnia granica odkrywki znajduję się w odległości 5,5 km dolinii brzegowej Jeziora 

Gopła i 5 km od obszaru Natura 2000 „Ostoja Nadgoplańska”PLB040004, utworzonej na bazie 

parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. 

 Analiza przekrojów hydrogeologicznych i geologicznych wskazuje nazmienne 

wykształcenie litologiczne utworów w strefie rynny Jez. Gopło – Kanału Warta-Gopło oraz na 

zróżnicowany charakter kontaktu hydraulicznego wód jeziora Gopło i Noteci zpoziomami 

wodonośnymi. Generalnie można zauwaŜyć, Ŝe w części centralnej – pomiędzyrynną Gopła i 

Kanału a złożem Tomisławice - kontakt ten jest utrudniony w wynikunieciągłości pierwszego 

poziomu wodonośnego i poziomu międzyglinowego oraz wzrostuudziału glin zwałowych i iłów w 

utworach piętra czwartorzędowego.Rynna Gopła i Noteć stanowią wyraźną strefę drenażowa dla 

wód pierwszego poziomuwodonośnego - tam gdzie on występuje - z wysokim wartościami 

spadków hydraulicznychstrumienia wód podziemnych oraz mniej wyraźną dla wód poziomów 

wgłębnych, z niskimiwartościami spadków hydraulicznych. 

 



16 

 
 

Analiza najnowszych opracowań kartograficznych (Mapa hydrogeologiczna Polski w 

skali 1:50000 – warunki występowania i hydrodynamika pierwszego poziomu wodononego, 

PIG 2006 – 2008) oraz wyników aktualnie prowadzonych prac wiertniczych - 

przeprowadzona w ramach weryfikacji modelu - wykazała, że nie uwzględniona w schemacie 

modelowym nieciągłość warstw wodonośnych i brak ich kontaktu hydraulicznego z wodami 

Jeziora Gopło występuje powszechnie, co dodatkowo zwiększa stopień pewności 

modelowejprognozy w zakresie wniosku odnośnie braku negatywnego wpływu odwodnienia 

odkrywki 

„Tomisławice” na stan wód i bilans Jeziora Gopło. 

 Prognozowane na 2034obniżenie ciśnienia w poziomie międzyglinowym i w 

poziomietrzeciorzędowym o wartość 1-5m obejmie niewielki fragment OstoiNadgoplańskiej i nie 

będzie miało istotnego wpływu na stan zwierciadła wódgruntowych w obszarze chronionym 
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zewzględu na ograniczony zasięgzawodnionych piasków przypowierzchniowych oraz ciągłość 

poziomów glinzwałowych. 

 Jezioro Gopło nie zostanie objęte maksymalnymzasięgiem leja depresji w 2034r. i nie 

zmieni się jego drenujący charakter wstosunku do wód podziemnych. 

Spadek podziemnego zasilania wód Gopła iKanału Warta-Gopło w warunkach odwadniania 

odkrywki „Tomisławice” nieprzekroczy łącznie 5m3/min (17% aktualnego dopływu podziemnego 

do rynnyGopła i kanału). Ubytek ten może być uzupełniony zrzutem wysokiej jakości 

wódodwodnieniowych z bariery studzien drenażowych odkrywki „Tomisławice” do Kanału Warta-

Gopło. Wydatek eksploatacyjny systemu drenażowego odkrywki w 2034r. określa się na 38,6 

m3/min. Nie przewiduje sięnegatywnego oddziaływania odkrywki na jezioro w fazie jej 

rekultywacji. 

 Stwierdza się, ze w obszarach występowaniagleb mineralnych, w których zasięgu pionowym 

nie występuje zwierciadło wódgruntowych, plonowanie uprawianych roślin jest ściśle uzaleŜnione 

od ilości irozkładu opadów w okresie wegetacyjnym. ObniŜenie zalegania wód 

gruntowych,występujących ponizej miąższości profili glebowych (1,5 - 2,0 m) nie prowadzi 

dodegradacji tych gleb.W glebach hydrogenicznych może w zróżnicowanym stopniu zaznaczać 

sięnegatywny wpływ kopalnianego odwodnienia, powodując ich degradację główniew obszarach 

użytków zielonych. 

 Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych musi być wsparty specjalnym 

programem badań hydrologicznych i hydrogeologicznych w obszarzeoddziaływania odkrywek 

kopalni węgla brunatnego „Konin”, obejmujących m.in.cykliczność zmian klimatycznych, 

gospodarkę wodną i bilans jezior, identyfikacjęcharakteru związków hydraulicznych wód 

podziemnych z powierzchniowymi idynamikę wód podziemnych - jako czynników kształtujących 

stan ekosystemówjezior i siedlisk chronionych. 

Lokalizacja obszarów górniczych 

 

 
 

W obowiązujacym studium umieszczono  lokalizację powierzchniowej eksploatacji kruszywa 

naturalnego we Władysławowie i Pamiątce. Złoża w tych miejscowościach są udokumentowane i 

potencjalni właściciele przed rozpoczęciem eksploatacji poczynią niezbędne czynności 

przewidziane prawem geologicznym i górniczym w celu uzyskania koncesji. 
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  Na terenie gminy Wierzbinek udokumentowano złoża węgla brunatnego 

„Tomisławice",„Mąkoszyn - Grochowiska", „Morzyczyn" oraz kruszywa naturalnego „Julianowo", 

„Goczki Polskie".  

Złoże „Tomisławice" - obszar złoża rozciąga się wzdłuż drogi z Konina do Radziejowa 

przecinając ją w środkowej części złoża, w okolicy wsi Tomisławice. Złoże ma rozciągłość w  

kierunku NW - SE, leży między miejscowościami: Zielonka na SE a Hamerówką na NW i 

tworzyjeden zwarty obszar Pola Głównego, w obrębie którego wydzielono dwa pola zasobów 

bilansowych: Pole N i Pole S, w środkowej części rozdzielone wąskim pasem zasobów 

pozabilansowych. W pasie tym położona jest wieś Tomisławice - największa miejscowość w 

rejonie złoża. W jego obszarze występują niewielkie wsie i przysiółki: Hamerówką, Pardowo, 

Chrzanówek, Stanisławów, Walerianów, Kwiatkowo, Palmowo, Janowice, Kryszkowice i 

Boguszyce. Pole Główne ma długość 8,5 km w kierunku NW - SE, szerokość w części północnej2,5 

km, a w części południowej 1,0-1,4 km. Południowa część złoża położona jest w odległościok. 0,6 

km na NE od wsi Wierzbinek - siedziby urzędu gminy i ok. 6 km na N od 

miastaSompolno.„Tomisławice” to dziesiąta w historii konińskiej kopalni odkrywka węgla 

brunatnego,zdejmowanie nakładu rozpoczęto w kwietniu 2010 r.. Przeciwko jej uruchomieniu 

protestowalimieszkańcy pobliskich gmin, którzy obawiają się o jej negatywny wpływ na Gopło i 

pozostałejeziora.Złoże „Tomisławice” położone jest w większości na terenie gminy Wierzbinek,w 

województwie wielkopolskim. Zawiera węgiel utworzony w środkowym miocenie - 

przemysłowezasoby węgla oszacowano na 41 mln ton. Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania 

nadkładu na odkrywce prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną i 

biologiczną wyrobiska. Po zakończeniu eksploatacjiw miejscu odkrywki powstanie między innymi 

kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych orazzbiornik wodny.Północno-zachodnia granica 

planowanej odkrywki znajduję się w odległości 5,5 km do liniibrzegowej Jeziora Gopła i 5 km od 

obszaru Natura 2000 „Ostoja Nadgoplańska” PLB040004,utworzonej na bazie parku 

krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Podejrzewanoistnienie zagrożenia dla stanu 

retencji i jakości wód Jeziora Gopło oraz dla zasobności ujęć istanu ekosystemów zależnych wód 

podziemnych w zlewni Jeziora w związku z planowanymwykonaniem i odwadnianiem odkrywki 

„Tomisławice” dla eksploatacji węgla brunatnego przezKWB „Konin” w Kleczewie S.A. Zarówno 

w dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki modelowych badań prognostycznych 

wpływu odwodnienia odkrywki na dynamikę wód podziemnych w rejonie Jez.Gopło jak i w 

raporcie o oddziaływaniu odkrywki na środowisko, opracowanym na podstawiewyników tych 

badań modelowych, stwierdzono, że w trakcie eksploatacji złoża „Tomisławice” nienastąpi 

obniżenie zwierciadła wód gruntowych w obrębie Ostoi Nadgoplańskiej ani też nie będzieinfiltracji 

wód z Jeziora Gopło do leja depresyjnego odwodnienia odkrywki. Złoże „Tomisławice" zostało 

udokumentowane w kategorii B + Cl, według kryteriówbilansowości, które KWB „KONIN" S.A. 

uzyskała na swój wniosek, ze strony MOSZNiL, decyzjąnr DG/kzk/ZW/6984/K z dnia 6.10.1998 r. 

 

Powierzchnie obszaru zasobów bilansowych i pozabilansowych złoża wynoszą: 
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Miąższość złoża bilansowego na Polu Głównym wynosi średnio 5,7 m (Pole N kat. Cl) 

i 6,2 m (Pole S kat. B). Średnia wartość opałowa węgla brunatnego wynosi 1788 - 1928 

kcal/kg 

Ilość obliczonych zasobów złoża „Tomisławice" przedstawiono poniżej. 

 
Obliczone zasoby złoża węgla brunatnego „Tomisławice" zostały zatwierdzone przez 

Ministra Środowiska w Warszawie decyzją nr DG/kzk/ZW/7341/2001 zdnia 15.11.2001 r. 

Wstępne projekty eksploatacji złoża zakładają zajęcie i przekształcenie pod działalność  

przemysłową ok. 1300 ha terenu o słabej lub średniej bonitacji gleb, obecnie użytkowanego 

głównie rolniczo.Zgodnie z informacjami ZEPAK z końca 2021 r. eksploatacja tej odkrywki 

zakończy się na 6 lat przed upływem ważności koncesji, tj. do końca 2024 r. Obecnie Spółka jest w 

trakcie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Kontynuacja 

eksploatacji złoża węgla brunatnego „ Tomisławice 

Na skutek prowadzonych robót górniczych wystąpi znaczne przekształcenie rzeźby terenu, 

polegające na wytworzeniu dużego zbiornika wodnego o powierzchni ponad 200 ha (w tym ok. 100 

ha na terenie gminy Wierzbinek) oraz wyniesienia terenowego na obszarze ok. 170 ha. Na 

pozostałym terenie przewiduje się odtworzenie aktualnej rzeźby terenu. Przy prawidłowo 

prowadzonej rekultywacji i zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych istnieje możliwość 

poprawienia jego walorów krajobrazowych i rozwoju jego funkcji rekreacyjnej, a także zwiększenia 

wartości przyrodniczejpoprzez wprowadzenie ekosystemów leśnych i wodnych. Tereny rolnicze 

przekształcone lubzlikwidowane poprzez powierzchniową eksploatacje złoża zostaną częściowo 

odtworzone. 

Złoże „Mąkoszyn - Grochowiska" - należy, wraz z sąsiednim złożem „Tomisławice", do 

tzw. złóż satelickich względem aktualnie eksploatowanych przez KWB „KONIN" złóż w 

rejonieKleczewa i Lubstowa. Najbliżej omawianego obszaru położone jest (w odległości ok. 13 

km)złoże węgla brunatnego Lubstów.Złoże „Mąkoszyn - Grochowiska" składa się z dwóch pól 

oddzielonych rynną erozyjną o szerokości 350 - 1100 m. Położone jest w południowej części 

Pojezierza Kujawskiego, stanowiącego najdalej na zachód wysuniętą część Pojezierza 

Wielkopolskiego. Złoże „Mąkoszyn- Grochowiska, zostało udokumentowane w kategorii C-l + C-2 

(wg Dodatku Nr 1 do dokumentacjigeologicznej złoża węgla Brunatnego Mąkoszyn - Grochowiska 

Pole Mąkoszyn w kategorii C-l +C-2, Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXEMA 

S.A., Wrocław 1998 r.). Zasobyzłoża zostały zatwierdzone decyzją MOSZNiL nr 

DK/kzk/ZW/6937/98 z dnia 9.11.1998 r 

 

Powierzchnie obszaru zasobów bilansowych i pozabilansowych złoża wynoszą: 
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 Miąższość złoża bilansowego wynosi razem w kategorii C-l i C-2 średnio 6,0 m 

(PoleGrochowiska) i 5,8 m (Pole Mąkoszyn). 

 Średnia wartość opałowa węgla brunatnego wynosi 2002 kcal/kg. Złoże wyróżnia się 

niskązawartością siarki całkowitej — średnio ok. 1,03%. 

Złoże „Morzyczyn" - położone jest w północno - zachodniej części gminy. W jego 

obszarze występują niewielkie wsie i przysiółki: Morzyczyn, Broniszewo, Smolniki, Racięcin. 

Złożewęgla brunatnego Morzyczyn" zostało udokumentowane w kategorii C-l + C-2 (wg 

„Dokumentacjgeologicznej złoża węgla brunatnego Morzyczyn", Wrocław 1997 r.). 

 

Powierzchnie obszaruzasobów bilansowych i pozabilansowych złoża wynoszą: 

 
Średnia grubość nadkładu wynosi 48,0 m miąższość złoża bilansowego średnio 5,8 m (kat. 

C-l) i 5,6 m (kat. C-2). Średnia wartość opałowa węgla brunatnego wynosi 1673 - 1687kcal/kg 

 

Ilość obliczonych zasobów złoża „Morzyczyn" przedstawiono poniżej. 

 
 

Złoże Julianówo" udokumentowane w kategorii Cl, położone jest na północ od wsi 

Posada. Jego powierzchnia wynosi 1,4 ha. Stan zasobów na dzień 31.12.2000 r. wynosił 5,0 tys.ton 

z domieszką ziarn żwiru. Średnia miąższość złoża wynosi 4,0 m, a średnia grubość nadkładu- 0,3 m. 

Piaski posiadają minimalną domieszkę frakcji żwirowej (< 2 mm) - średni punkt piaskowydla złoża 

wynosi 97,6% oraz domieszkę pyłów mineralnych w ilości 1,4%. Seria złożowa jestczęściowo 

zawodniona. Ze względu na ochronę lasów, złoże zostało zaliczone do klasy B — 

złóżkonfliktowych. Złoże jest częściowo zawodnione - woda zalega na głębokości 3,0 do 3,4 

m,średnio 3,2 m ppt 

 Z powodu wyczerpania zasobów przemysłowych, eksploatacja złoża została zaniechana  

w 1998 roku. Na zewnątrz granic udokumentowania złoża wyznaczono obszar 

perspektywiczny,wskazujący na możliwość powiększenia zasobów kruszywa. 

 

Złoże „Goczki Polskie" - położone jest w odległości ok. 1 km na północ od 

miejscowościMąkoszyn. Złoże nie jest eksploatowane. Użytkownikiem jest Urząd Gminy w 

Wierzbinku. Złożekruszywa naturalnego „Goczki Polskie" udokumentowano w 1988 roku w formie 

„Kartyrejestracyjnej złoża kruszywa naturalnego (piasku) GOCZKI POLSKIE" nr D-VI-

254.Udokumentowane zasoby wynoszą 81,8 tys. ton. 

Złoże zajmuje powierzchnię 1,02 ha, miąższość jego waha się od 3,5 do 5,4 m, średnio 4,8 

m. Średni punkt piaskowy wynosi 93,9%, a zawartość pyłów mineralnych 2,7%. Złoże zalega 

podnadkładem, który stanowi wyłącznie warstwa glebowa. Jego średnia grubość wynosi 0,3 



21 

m.Złoże- kruszywa naturalnego „Goczki Polskie" jest złożem częściowo zawodnionym. Woda 

zalegana głębokości od 4,8 do 6,7 m, średnio 6,1 m ppt. 
 

 

4.4.Wody powierzchniowe i zagrożenie powodziowe. 

Wody powierzchniowe występujące na terenie gminy Wierzbinek należą do dorzecza  Odry 

w zlewni rzeki Noteć. Przepływa ona przez południową i zachodnią część gminy. Wody 

powierzchniowe są odprowadzane do niej poprzez jej dopływ potok Pichna oraz sieć drobnych 

cieków naturalnych i rowów melioracyjnych. Noteć jest prawostronnym dopływem Warty 

wypływającym z jeziora Przedecz na Pojezierzu Kujawskim i odwadniającym znaczne połacie 

Kujaw i Wielkopolski.  

 

Gmina Wierzbinek leży w obszarze dorzecza  Odry. Odra to rzeka  o długości całkowitej 855 

km, z czego 742 km znajdują się na terytorium Polski. Źródła rzeki zlokalizowane na terytorium 

Republiki Czeskiej w Górach Odrzańskich, położone są na wysokości 634 m n.p.m. Odra 

uchodzi do Zalewu Szczecińskiego. Na terenie Polski powierzchnia obszaru dorzecza Odry 

wynosi 118 015 km2, co stanowi ok. 38% powierzchni kraju. Obszar dorzecza położony jest w 

południowo – zachodniej, zachodniej oraz w północno – zachodniej części kraju. Największe 

lewostronne dopływy Odry to: Opawa, Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Bóbr, Nysa Łużycka, a 

największe dopływy prawostronne Odry to: Mała Panew, Widawa, Barycz, Warta, Myśla, Ina. 

Największą rzeką  wśród wymienionych dopływów jest Warta wraz z jej głównymi 

lewostronnymi dopływami:  

Prosną i Obrą. Obszar dorzecza Odry obejmuje także Zlewisko Bałtyku oraz rzeki: Dziwna,  

Rega, Parsęta i Wieprza. Największe zbiorniki zaporowe na obszarze dorzecza: Otmuchów,  

Nysa, Bukówka, Pilchowice, Sosnówka, Mietków, Słup, Leśna, Złotniki, Jeziorsko, Turawa,  

Dzierżno Duże. Charakter Odry w odcinku źródłowym (ok. 47 km długości) posiada górski  

charakter, przechodząc w niższym biegu w rzekę nizinną. Odra jest rzeką żeglowną na  

odcinku od Kędzierzyna - Koźla (wraz z Kanałem Gliwickim w zlewni rzeki Kłodnicy) w dół 

biegu. Na odcinku 186 km od Kędzierzyna rozpoczyna się odcinek Odry skanalizowanej  
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(do Brzegu Dolnego), na którym zlokalizowane są 24 stopnie wodne. Poniżej Brzegu 

DolnegOdra płynie w sposób swobodny. Rzeka poprzez system kanałów posiada połączenie  

żeglugowe ze Szprewą i Hawelą. Zgodnie z podziałem kraju na regiony wodne, na obszarze  

dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa się w czterech regionach  

wodnych. Całkowita długość jednolitych części wód powierzchniowych rzek na obszarze  

dorzecza Odry wynosi 41519,10 km, z czego długość naturalnych to 21597,02 km (ok. 52%). 

Długość sztucznych części wód powierzchniowych – 941,98 km (ok. 2,3%) natomiast 

silniezmienionych – 18980,10 km (ok. 45,7%) 

W strukturze użytkowania gruntów na terenie dorzecza największy obszar stanowią tereny 

rolne, które zajmują ok. 62% powierzchni, tj. 73 029 km2. Lasy i ekosystemy seminaturalne 

stanowią 38 418,9 km2, czyli ok. 33% powierzchni. Tereny zantropogenizowane zajmują 

powierzchnię 4315,5 km2 (ok. 4% powierzchni), zaś tereny wodne łącznie zajmują 1985,5 km2, co 

stanowi niecałe 2% powierzchni obszaru dorzecza 

 

Na obszarze gminy Wierzbinek znajdują się następujące JCWP  dla których wyznaczono cele 

środowiskowe-osiągnięcie dobrego stanu dla wód naturalnych i dobrego potencjału 

ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych: 

 PLRW6000171881189 – Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń, 

 Typ JCWP– potok nizinny piaszczysty 
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 PLRW6000201188151 – Noteć od Dopływu z jeż. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna 
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 PLRW600017188129 – Pichna 
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Typ JCWP– potok nizinny piaszczysty 

Status JCWP – naturalna 

Ocena stanu zły 

Ocena ryzyka zagrożona 

 

 

 
 

Zły stan wód, 

Umiarkowany stan ekologiczny , 

Stan chemiczny poniżej dobrego. 
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 PLRW60002018817999 – Noteć od Doplywu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło 
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 PLRW600017188152- Dopływ spod Sadlna 
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Spośród substancji badanych w wodzie, o wyniku klasyfikacji zdecydowały przekroczenia  

środowiskowych norm jakości dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w 

szczególnościbenzo(a)pirenu, a także rtęci i niklu. Natomiast dla substancji badanych w biocie 

przekroczeniastwierdzono dla: difenyloeterów bromowanych, heptachloru, rtęci i fluoratenu. 

 

 
 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych 

zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. 

Na terenie gminy brak jest większych powierzchniowych zbiorników wodnych. Jedno nieduże 

jezioro znajduje się w miejscowości Zakrzewek o powierzchni 10,5 ha,  drugie w miejscowości 

Mielno o powierzchni 43,7 ha. Pełnią one rolę rekreacyjną. Większe jeziora: Gopło, Głuszyńskie i 

Lubotyńskie znajdują się już w sąsiednich gminach. Ponadto na terenie gminy, w obniżeniach 

terenu występują liczne małe zbiorniki wodne, stawy śródpolne oczka wodne, zaliczane do 

obiektów małej retencji. Zbiorniki te są najczęściej płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko 

znaczącą funkcje biocenotyczną, ale stanowią także cenny element urozmaicenia krajobrazu 

rolniczego. 

W odniesieniu do terenu gminy Wierzbinek, nie stwierdza się zagrożenia powodziowego 

(mapy z geoportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  http://mapy.isok.gov.pl). 

W granicach gminy Wierzbinek nie wystepują tereny zalewowe oraz nie wystepują  tereny 

podlegajace podtopieniom. 

 

4.5.Wody podziemne. 

Część północno – zachodnia gminy Wierzbinek położona jest w obrębie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych, jestto kredowy zbiornik wodonośny GZWP Nr 151 Turek - Konin 

- Koło, który w sumie obejmuje obszar1760 km2. Jest to zbiornik  wód kredowych - szczelinowo 

- porowy. 

 

http://mapy.isok.gov.pl/


29 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego ustanowione zostały 33 strefy ochronne ujęć wody 

obejmujace tereny ochrony bezposredniej i tereny ochrony posredniej. Żadna z tych stref nie 

obejmuje gminy Wierzbinek  

Na obszarze dorzecza Odrywystępują w całości lub fragmentarycznie 73 główne  

zbiorniki wód podziemnych. Większość głównych zbiorników wód podziemnychobejmuje 

utwory czwartorzędowe. Duże znaczenie mają również zbiorniki paleogeńsko – neogeńskie. Na 

południu obszaru dorzecza Odry przeważają zbiorniki wydzielone w piętrach mezozoicznych 

(kredowym, jurajskim) 

Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych został opracowany przez zespół  

pod kierownictwem T. Hordejuka (2008).Brakiem rezerw lub ich niskim lub  

umiarkowanym stopniem charakteryzują się obszary na których prowadzone jest intensywne  

wydobycie węgla brunatnego, kamiennego oraz obszary które są pod silną presją aglomeracji 

miejsko – przemysłowych. Na obszarze dorzecza Odry są to rejony Turoszowa, Bełchatowa i 

Konina, gdzie prowadzone jest wydobycie węgla brunatnego, Górnośląsk OkręgPrzemysłowy 

oraz rejon wyspy Uznam z miastem Świnoujście.  
W latach 2005 – 2007 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej opracowały temat pt. 

„Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych w regionach 

wodnych”. W tych opracowaniach zostały zidentyfikowane leje depresji o znaczeniu 

regionalnym oraz obszary o trwałym, antropogenicznym obniżeniu zwierciadła wód 

podziemnych. Leje depresji wywołane są na skutek długotrwałych odwodnień górniczych oraz 

eksploatacji przez ujęcia wód podziemnych w celu zaopatrzenia aglomeracji miejskich  

i przemysłowych. Granice lejów depresji zostały zaprezentowane na rysunku poniżej. 
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Ze względu na wydobycie wegla brunatnego gmina Wierzbinek zaliczona jest do obszaru 

charakteryzującego się złym stanem ilościowym JCW podziemnych. 

 

 

Stan chemiczny JCW podziemnych dla gminy Wierzbinek to stan dobry. 

 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych na obszarze gminy występuje 

trzy JCWPd nr 62, 47, 43 Poniżej zaprezentowano parametry hydrogeologiczne jednostki (na 

podstawie „Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”, PSH, 

2021). 

Nr JCWPd: 62 – Powierzchnia: 2265 km2, Region: Warty, Region hydrogeologiczny wg 

Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: VI – wielkopolski, VII – łódzki, VIII - kutnowski. 

Zasięg  JCWPd 62. 

 
 

Jednolita część wód podziemnych nr 62 jest złożoną strukturą, w skład której wchodzi sześć 

poziomów należących do czterech pięter wodonośnych: czwartorzędowego, paleogeńsko-

neogeńskiego, górnokredowego i występującego lokalnie na południowo-wschodnim krańcu 

jednostki piętra górnojurajskiego.  

Warunki krążenia wód podziemnych na obszarze omawianej jednostki kształtowane są w dużej 

mierze przez Wartę, która stanowi znaczną część jej południowej granicy. Pozostałe granice JCWPd 

62 wyznaczone są przebiegiem innych cieków powierzchniowych i działów wodnych. Obszar 

JCWPd 62 nie stanowi obiektu zamkniętego w sensie hydrogeologicznym. Strefy krążenia wód w 

piętrach kenozoicznych i mezozoicznych sięgają poza granice jednostki.  
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Płytki czwartorzędowy poziom wód gruntowych zasilany jest przez bezpośrednią infiltrację 

wód opadowych i drenaż głębszych poziomów w obrębie dolin rzecznych. Miejscami, jak np. w 

pradolinie między Kołem i Koninem, zasilanie następuje również przez infiltrację wód rzecznych 

Warty. Bazę drenażu poziomu gruntowego stanowi system cieków powierzchniowych i jeziora. 

Miejscami poziom gruntowy łączy się z poziomem międzyglinowym górnym tworząc wspólny 

układ wodonośny taka sytuacja ma miejsce m. in. w rejonie Jeziora Słupeckiego na obszarze 

wielkopolskiej doliny kopalnej oraz w północno-wschodniej części jednostki. 

Czwartorzędowy poziom międzyglinowy górny zasilany jest na drodze przesączania się wód z 

wyżej zalegającego poziomu gruntowego lub w miejscach, gdzie ten poziom nie występuje na 

drodze infiltracji opadów poprzez nadkład gliniasty. Lokalnie zasilanie następuje również poprzez 

poziom mioceński oraz przepływy w oknach hydrogeologicznych. Poziom ten często tworzy 

wspólny układ hydrodynamiczny z poziomem gruntowym i międzyglinowym dolnym.  

Czwartorzędowy poziom międzyglinowy dolny zasilany jest na drodze przesączania się wód z 

nadległych, czwartorzędowych poziomów wodonośnych, bezpośredniej infiltracji opadów 

atmosferycznych w miejscach, gdzie takie poziomy nie występują lub lokalnie przez przepływ w 

oknach hydrogeologicznych.  

Paleogeńsko-neogeński użytkowy poziom wodonośny związany jest z osadami wieku 

mioceńskiego, występującymi pod serią słabo przepuszczalnych utworów mułkowato-ilastych i 

ilasto-węglowych pliocenu i miocenu oraz pod pokrywą osadów czwartorzędowych. 

Występowanie w nadkładzie utworów słabo przepuszczalnych sprawia, że kontakt wodonośnych 

utworów neogeńskich z wodonośnymi utworami czwartorzędowymi na ogół jest utrudniony. 

Zasilanie poziomu następuje przez przesączanie wód z czwartorzędowych poziomów 

wodonośnych zalegających wyżej przez izolujące osady pliocenu i warstwy glin zwałowych oraz 

lokalnie przez przepływy w oknach hydrogeologicznych (m. in. w rejonie Nowej Wsi, Lichenia 

starego, Żychlina i m. Wysokie). Pierwotnie przepływ wód podziemnych odbywał się w kierunku 

cieków i zbiorników powierzchniowych stanowiących regionalne bazy drenażu m. in. w kierunku 

górnej Noteci, Warty czy rynny jez. Gopło. Obecnie wskutek odwodnienia prowadzonego w 

związku z eksploatacja złóż węgla brunatnego część poziomu mioceńskiego znalazła się w strefie 

oddziaływania leja depresyjnego. Zmianie uległy naturalne kierunki przepływu wód 

podziemnych i wartości ciśnień piezometrycznych. Największy lej depresji w obrębie JCWPd nr 

62 znajduje się w północno-zachodniej części jednostki, w rejonie miejscowości Kleczew i 

związany jest z funkcjonowaniem KWB „Konin". Według prognoz KWB „Konin" w latach 2010 

- 2015 nastąpi dalszy rozwój leja depresji w kierunku północnym, a następnie wraz z rozwojem 

systemudrenażowego odkrywki Jóźwin IIB w latach 2015 - 2017 nastąpi pogłębienie leja w 

kierunku północno-zachodnim. W ostatnim okresie eksploatacji to jest w latach 2017 - 2022 

rozwój leja przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim. Innym przykładem rozległego 

leja depresji na terenie JCWPd 62 jest lej powstały wskutek prac odwodnieniowych 

prowadzonych w rejonie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Lubstów" w centralnej części 

jednostki i lej powstały wskutek odwodnienia KWB „Pątnów" w północno-zachodniej części 

jednostki. Tu również na skutek prowadzonego odwodnienia naturalny układ krążenia wód został 

zmieniony. W rejonie Lubstowa obniżenie poziomu wody sięga kilkudziesięciu metrów w 

centrum odkrywki.  
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Utwory wodonośne miocenu łączą się w południowo-zachodniej części jednostki oraz w 

rejonie Kleczewa z utworami wodonośnymi górnej kredy, w północno-zachodnim krańcu 

jednostki - z wodonośnymi osadami czwartorzędowymi, a także w części wschodniej jednostki 

(na wschód od Kłodawy) z wodonośnymi utworami górnej jury tworząc wspólne piętra 

wodonośne. 

Górnokredowy użytkowy poziom wodonośny. Zasilanie poziomu użytkowego następuje 

głównie w miejscach bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z wodonośnymi utworami 

czwartorzędowymi. Dużą rolę odgrywają również doliny kopalne stanowiące doskonałe drogi 

krążenia wód. Szczególnie korzystne warunki kontaktu piętra kredowego z wodonośnymi 

utworami czwartorzędowymi występują w dolinie Warty na odcinku od okolic Koła po Konin. 

Wodonośne utwory kredy kontaktują się również z poziomem neogeńskim. Kontakty 

hydrauliczne tego rodzaju występują w okolicy Konina oraz w zachodniej części omawianej 

jednostki.  

Pierwotne zwierciadło wód piętra kredowego na obszarze położonym na północ od doliny 

Warty, od Goliny po Ślesin stabilizowało się na rzędnych powyżej 90 m n. p. m. obniżając się ku 

dolinie Warty stanowiącej główną bazę drenażu. Naturalne warunki hydrogeologiczne zostały 

lokalnie zmienione na skutek prowadzonych prac odwodnieniowych towarzyszących eksploatacji 

węgla brunatnego. W miarę postępu tych prac wytworzył się na tym terenie rozległy obszar 

depresyjny. Obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej dochodzi do kilkudziesięciu 

metrów poniżej stanu naturalnego. Na ukształtowanie powierzchni piezometrycznej wpływ 

wywiera również eksploatacja w dużych ujęciach wód podziemnych Konina i Koła, a także 

zmiany stanu wód powierzchniowych i poziomu gruntowego.  

Górnojurajski użytkowy poziom wodonośny występuje w spękanych wapieniach i 

dolomitach we wschodniej części JCWPd 62, gdzie często tworzy wspólne piętro wodonośne z 

utworami wodonośnymi miocenu. Zasilanie poziomu odbywa się w obrębie wysoczyzn poprzez 

przesączanie wody z wyżej zalegających poziomów w osadach kenozoicznych oraz lokalnie 

przez okna hydrogeologiczne. Przepływ wód odbywa się w kierunku zachodnim i południowym 

ku dolinie Warty stanowiącej główny element drenując 

Schemat przepływu wód podziemnych w granicach JCWPd 62 

 

 
 

Nr JCWPd: 47 – Powierzchnia: 2772 km2, Region: Srodkowej Wisły, Region 

hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: I mazowieckie,VI – 

wielkopolski,  VIII - kutnowski. 
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              Zasięg  JCWPd 47. 

 

 
 

System krążenia wód podziemnych na terenie JCWPd 47 w znacznym stopniu ukształtowany 

jestprzez Wisłę, która stanowi granice jednostki na odcinku około 80 km. Pozostałe granice 

powierzchniowezwiązane są ze zlewniami mniejszych cieków, dopływów Wisły. Zasilanie 

powierzchniowe odbywa siędzięki opadom atmosferycznym (trzeba jednak pamiętać, że na 

omawianym obszarze zasilanie toprzyjmuje najmniejsze wartości w skali całej Polski). Opady 

zasilają bezpośrednio poziom Q1, z któregojeśli nie trafią do Wisły lub jednego z dopływów, to 

przesączają się do poziomów głębszych, zwłaszcza Q2.Poziom Q2 może być również zasilany 

dzięki bezpośredniemu przesączaniu się opadów poprzez poziomrozdzielający Q1/Q2. Istnieje 

także możliwość dopływu lateralnego do poziomu Q2 z odpowiadających muzagregowanych 

poziomów sąsiednich JCWPd. Przepływ w poziomach Q1 i O2 odbywa się generalnie wkierunku 

najbliższego większego cieku drenującego te poziomy. Główną natomiast bazą drenażu na 

tymobszarze jest Wisła i wymusza ona na znacznym obszarze przepływ wód podziemnych w 

kierunkach N iNE. Obszarami zasilania w obrębie JCWPd 47 są przed wszystkim południowe jej 

części – obszarywododziałowe z sąsiednią jednostką.Głębsze zagregowane poziomy wodonośne 

nie mają bezpośredniego kontaktu z powierzchnią terenu. Wody występujące w tych piętrach są 

efektem przesączania poprzez nadległe poziomy trudnoprzepuszczalne albo też skutkiem 

dopływu podziemnego spoza granic JCWPd 47, najprawdopodobniej zobszarów leżących na 

południe od opisywanej jednostki. Również i dla tych poziomów bazą drenażowąjest Wisła ale 

już raczej inne cieki nie maja takiej siły oddziaływania. Kierunki przepływu w tych 

poziomachnie jest dostatecznie udokumentowany, zwłaszcza w ich partiach leżących w 

znacznym oddaleniu odWisły. Nie podlegająca dyskusji jest wymiana wód w głębszych partiach 

JCWPd z wodami z sąsiednichjednostek.Należy zwrócić uwagę, że w systemach węglanowych J 

i K wody krążą głównie w systemach szczelin a zasięg głębokościowy występowania drożnych 

szczelin nie może być zbyt duży. Bardziej szczegółowychbadań wymaga też rozpoznanie 

współistnienia wód słodkich i słonych, szczególnie w warunkachwymuszonego 

przepływu.Znaczną rolę w krążeniu wód podziemnych na terenie JCWPd 47 odgrywają okna 

hydrogeologiczneczyli miejsca, w których swobodnie mieszają się wody z różnych poziomów 

wodonośnych, cospowodowane jest brakiem warstw izolujących. Takie zjawisko obserwowane 

jest głównie pomiędzypoziomami Q1 i Q2 (dosyć często) ale zdarza się również pomiędzy 

innymi zagregowanymi piętrami np. J,K i Pg+Ng. Formami paleogeomorfologicznymi, w 
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których odbywa się uprzywilejowany przepływ wód sąlicznie występujące na opisywanym 

obszarze doliny kopalne (oczywiście o ile wypełnione są osadamiprzepuszczalnymi). Nie do 

końca zbadany ale na pewno znaczny, zwłaszcza w piętrach K i J, wpływ nakrążenie wód 

podziemnych ma sieć uskoków. Część z nich ma szczególne znaczenie z uwagi na 

możliwośćwynoszenia ku młodszym poziomom wód o zwiększonej mineralizacji, co powodować 

może zmiany w ichchemizmie i co z tym jest powiąz ane również miejscowe obniżenie jakości 

wód pitnych. Z drugiej jednakstrony strefy uskokowe mają podstawowe znaczenie dla 

(potencjalnej) eksploatacji wód termalnych np. wGostyninie oraz mineralnych (Wieniec 

Zdrój).Elementami bilansowymi odbierającymi wody z JCWPd 47 są wspomniany drenaż rzeczy 

(głównieWisły) oraz bezpośrednia eksploatacja wód ze wszystkich właściwie zagregowanych 

poziomówwodonośnych odbywająca się ze zróżnicowaną wydajnością i nierównomiernie 

rozmieszczonapowierzchniowo. 

 

Schemat przepływu wód podziemnych w granicach JCWPd 47 

 
 

Nr JCWPd: 43 – Powierzchnia: 3659,3 km2. 

 

 
 



35 

 
 

Zasilanie poziomów wód gruntowych piętra czwartorzędowego zachodzi głównie przez 

bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych. Poziomy wgłębne natomiast zasilane są na 

drodze przesączania się wód poprzez gliny morenowe z nadległych poziomów wodonośnych, 

bezpośredniej infiltracji opadów przez nadkład glin lub przez okna hydrogeologiczne. Ich drenaż 

zachodzi w obrębie dużych dolin rzecznych, tj. Warty, Prosny i Obry oraz mniejszych ich 

dopływów, również Noteć. Piętro neogeńsko-paleogeńskie powiązane jest często 

hydrostrukturalnie i hydrodynamicznie z poziomami piętra czwartorzędowego. Zasilanie 

zbiornika zachodzi głównie na drodze przesiąkania wód z nadległych poziomów 

czwartorzędowych, a także lokalnie poprzez oknahydrogeologiczne. Strefy drenażu znajdują się 

w obniżeniach pradolin i głównych dolin rzecznych. Dodatkowo poziom mioceński jest silnie 

drenowany wskutek odwodnień kopalnianych niecki mogileńskiej (B. Paczyński, A. Sadurski, 

2007). Zasilanie piętra kredowego odbywa się z reguły poprzez przesączanie się wód z utworów 

kenozoicznych lub przepływu w obrębie okien hydrogeologicznych. Drenaż zachodzi w dolinach 

Noteci, częściowo Warty i Prosny. Ze strukturami zbiornika kredowego, powiązane są struktury 

wodonośne utworów neogenu. Razem tworzą one wspólny regionalny układ krążenia (B. 

Paczyński, A. Sadurski, 2007. 

 

 
 

 

Jakość wód podziemnych  

Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd). Pojęcie to wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza 
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określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych.  

Zagrożenia wód podziemnych wynikają z ich kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami 

glebowymi, wodami powierzchniowymi, atmosferą oraz opadami atmosferycznymi. W 

miejscach, gdzie brak jest izolacji poziomu wodonośnego lub izolacja jest niepełna, następuje 

szybka wymiana wody, a tym samym przemieszczanie się zanieczyszczeń. Ma to szczególnie 

znaczenie w dolinach rzek, gdzie występuje czwartorzędowy odkryty poziom wodonośny a 

jednocześnie skupione są osady. Mniej narażone na zanieczyszczenia są poziomy zalegające 

głębiej lub tam, gdzie w stropowej części występuje warstwa izolacyjna. Efektem takiej budowy 

geologicznej jest trudniejsza wymiana wody i długotrwała odnawialność zasobów. Woda w 

czasie migracji ulega procesom samooczyszczania. 

 
Stan wód podziemnych JCWPd nr 62 w 2020 roku (2020 - Klasy jakości wód podziemnych - 

monitoring jakości wód podziemnych - monitoring operacyjny, GIOŚ, 2021). 
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W 2020 roku PIG (Państwowy Instytut Geologiczny) w ramach monitoringu operacyjnego 

stanu chemicznego wód podziemnych monitorował jakość wód podziemnych JCWPd nr 62, w 

granicach której znajduje się większa część obszaru opracowania. Jakość wód w obrębie JCWP 

była zmienna i wahała się od II klasy jakości (wody dobrej jakości) w dwóch punktach 

monitoringowych do V klasy jakości (wody złej jakości) w jednym punkcie. W JCWPd 62 w 

2020 r. dominowała III klasa jakości (wody zadowalającej jakości) zbadane w sześciu punktach. 

 

Jakość wód podziemnych na terenie gminy  Wierzbinek: 

 ocena stanu ilościowego – słaby w subczęści,  

ocena ryzyka ilościowa – zagrożona  

ocena stanu chemicznego - dobry,  

ocena ryzyka chem. – nie zagrożona.  

Podstawą zaopatrzenia gminy w wodę są wody kredowe. Ujęcia czerpią wodę z głębokości 

38 – 151 m ppt.  

 

 

 

W ramach opracowywania charakterystyk JCWPd przeprowadzona została analiza warunków 

hydrogeologicznych w poszczególnych JCWPd pod kątem naturalnych właściwości ochronnych 

warstw wodonośnych wyrażonych m.in. poprzez stopień zagrożenia głównego użytkowego 

poziomu wodonośnego, podatność na zanieczyszczenie, izolację od powierzchni terenu, a także 

głębokość występowania wód podziemnych i rodzaj ośrodka wodonośnego – porowy, szczelinowo-

porowy lub szczelinowo-krasowy.Kolejnym etapem była identyfikacja potencjalnych presji na 

wody podziemne oraz odniesienie zgromadzonych informacji do wyników monitoringu wód 

podziemnych w JCWPd, które traktowano jako wskaźnik efektu oddziaływania presji na stan wód 

podziemnych. Efektem końcowym analizy było zakwalifikowanie 42 jednolitych części wód 

podziemnych jako zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. W odniesieniu do 

wyników z poprzedniego cyklu planistycznego (2016-2021) ocena ryzyka została podtrzymana w 

przypadku 25 jednolitych części wód podziemnych. 
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Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód 

podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

27 sierpnia 2021 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 

(Dz. U. 2021 poz. 1576) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych 

obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych: 

 I klasa – wody bardzo dobrej jakości, 

 II klasa – wody dobrej jakości, 

 III klasa – wody zadowalającej jakości, 

 IV klasa – wody niezadowalającej jakości , 

 V klasa – wody złej jakości. 

 
 

 



39 

 

 W celu zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem  gmina realizuje 

program gospodarki ściekowej.  W Wierzbinku i Sadlnie wybudowano oczyszczalnie ścieków. Na 

terenach zabudowy rozproszonej gmina dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

W 2023 r zgodnie z opracowanym projektem  architektoniczno – budowlany w miejscowości 

Wierzbinek planowana jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków. W ramach powyższego 

zadania przewiduje się budowę: 

-  budynku techniczno-socjalnego, 

- głównej przepompowni ścieków – [P-1], 

- stacji zlewnej ścieków dowożonych wraz z płytą fundamentową, 

- płyty najazdowej, 

- technologicznej przepompowni ścieków – [P-2], 

- sekwencyjnego reaktory biologiczne SBR nr 1, 

- sekwencyjnego reaktory biologiczne SBR nr 2, 

- zbiornika zagęszczacza osadu, 

- zbiornika magazynowania wapna, 

- tymczasowego składowiska osadu odwodnionego, 

- wiaty na osad odwodniony, 

- wylotu ścieków oczyszczonych, 

- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

oraz likwidacje następujących obiektów: 

- przepompowni ścieków surowych, 

- modułu funkcyjnego wyposażonego w osadnik wstępny, osadnik biologiczny, 

osadnik wtórny i zbiornik na osad, 

- rurociągi technologiczne i kable elektryczne. 
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 Gmina Wierzbinek nie znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody i w obszarze 

ochronnym zbiornika wód śródlądowych. 

 

2.6.Uwarunkowania glebowe. 

Na dużych obszarach gminy Wierzbinek – zwłaszcza w obrębie Pagórków Sadlneńsko – 

Orleckicjh w okolicach Wierzbinka, Sadlna, Chlebowa, Ziemęcina, Boguszyc i Krzyszkowic 

dominuje glina morenowa, na której podłożu rozwinęły się bardzo dobre i dobre gleby. Z tego 

względu ta część gminy jest obszarem silnie wylesionym, rolniczym. Duże połacie terenu zajęte są 

tutaj przez gleby wysokich klas bonitacyjnych IIIa i IIIb oraz łąki na glebach pochodzenia 

organicznego. Pola uprawnezajmują większą część powierzchni kopalni odkrywkowej węgla 

brunatnego „Tomisławice”. Rozległe powierzchnie Równin Sompoleńskiej i Ignacowskiej 

zdominowane są przez słabe gleby żytnie, w przewadze kl. V i VI wytworzone na piaskach i 

żwirach, a niekiedy duże powierzchnie zajmują tutaj gleby rolniczo nieprzydatne. 

W obniżeniach terenu pojawiają się gleby murszowo – mineralne kl IV i V. W dnach rynien, 

większych dolin i zagłębień występują trwałe użytki zielone wytworzone na glebach torfowych. 

Część gleby na terenie gminy Wierzbinekjest zdegradowana działalnością górniczą 

(odkrywkowe wydobycie węgla brunatnego). 

 

Stan czystości gleb  
 

Degradacja środowiska glebowego jest wynikiem współdziałania czynników pochodzenia 

naturalnego i antropogenicznego. Na terenie gminy podstawowe znaczenie ma chemiczna i 

fizyczna degradacja gleb, związana z wprowadzaniem zanieczyszczeń, usuwaniem z gleb 

składników pokarmowych i substancji organicznych, zakwaszaniem, niszczeniem struktury gleby 

poprzez zagęszczanie i przesuszanie. Pewne znaczenie ma również erozja wodna gleb. Największy 

wpływ na fizyczną degradację gleb miały przekształcenia powierzchni terenu związane z 

działalnością przemysłową, wydobyciem kopalin, budownictwem i komunikacją. Z reguły są to 

przekształcenia gleb nieodwracalne związane z całkowitą utratą obszaru. Poważnym zagrożeniem 

na obszarach o rozwiniętym intensywnym rolnictwie może być erozja wietrzna gleb zwłaszcza w 

warunkach występowania deficytu wody w profilu glebowym. Otwarte przestrzenie rolnicze 

pozbawione zadrzewień są przyczyną zmniejszania się szorstkości terenowej co prowadzi do 

wzrostu prędkości wiatrów na tym obszarze, przesuszania nadmiernego górnych warstw profilu i 

wynoszenia cząstek gleby.  

Zagrożenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej mają charakter ilościowy i jakościowy. 

Zagrożenia ilościowe wyrażają się w zmniejszaniu powierzchni użytkowanej rolniczo w 

następstwie przejmowania gruntów na cele nierolnicze. Zagrożenia o charakterze jakościowym 

wynikają z działalności wydobywczej, oddziaływania na grunty rolne zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z przemysłu i komunikacji, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń odpadami. 

Wszelkie zmiany w składzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno-

redukcyjnych gleby zmieniają jej właściwości biologiczne i ograniczają naturalną funkcję w 

biosferze. Do czynników degradujących gleby należą nadmierne ilości metali ciężkich: kadmu, 

miedzi, cynku, ołowiu, niklu oraz skażenie radioaktywne; - zakwaszenie przez związki siarki i 

azotu. Występowanie tych zjawisk w glebach użytków rolnych stwarza zagrożenie dla człowieka 
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poprzez przenikanie zanieczyszczeń do upraw. W celu uzyskania całości obrazu trwałych 

przekształceń i zmian zachodzących w glebie oraz stworzenia możliwości szybkiego reagowania na 

zachodzące nieprawidłowości realizowany jest monitoring gleb zajmujący się badaniem i oceną 

stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi. 

 

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

 

• nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 

chemicznych, np. ropopochodnych,  

• zasolenie,  

• nadmierną alkalizację,  

• zakwaszenie przez związki siarki i azotu,  

• skażenie radioaktywne.  

 

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza tych 

po których przemieszczają się największe ilości pojazdów. Aktualnie obowiązujące kryteria oceny 

zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte są w załączniku do Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Rozpoznanie stanu gleb 

użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na 

produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych 

zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, 

motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości 

gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 

Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 

zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 

w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. Ogólnie w Koninie 

przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny lub kwaśny. Jedną z 

przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, 

azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. 

Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega 

na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w 

formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składnikówmineralnych z kompleksu 

sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.  

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich 

odstępach czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, 

zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, 

czwarta tura Monitoringu przypadła na lata 2010-2012 i podobnie jak w poprzednich latach została 

realizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 

na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W województwie wielkopolskim 

zlokalizowanych zostało 17 punktów kontrolno-pomiarowych. Żaden z tych punktów nie 

występował na terenie gminy Wierzbinek. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi bazę danych obejmującą 

wykaz terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi.  

 

4.7.Klimat. 

Obszar gminy położony jest w środkowopolskim  rejonie klimatycznym /wg Okołowicza/, ze 

średnią roczną temperaturą ok. 80C i średnimi rocznymi opadami  ok. 550 mm. Rejon klimatyczny 

środkowopolski, położony jest w strefie klimatu umiarkowanego, łączącego cechy klimatu 

morskiego i kontynentalnego /obszar przejściowy/.Region ten pod względem zajmowanego obszaru 

jest największym wydzielonym na obszarze Polski regionem klimatycznym. 

Średnia temperatura stycznia 2,40 a lipca 18,30. Wiatry wieją głównie z sektora zachodniego 

Najsilniejsze mają również ten kierunek. Klimat lokalny odznacza się pewną zacisznością, ale i 

niedoborem opadów. 

W ostatnich latach obserwuje się pogorszenie klimatu. Nastąpił znaczny spadek opadów (do ok. 360 

mm) oraz wzrost średniej temperatury ok.2º. Według danych IMGW, potencjał energii słonecznej 

istniejącej w gminie Sompolno klasyfikuje się jako III (w skali IV stopniowej). Takie natężenie 

promieniowania słonecznego zapewnia ekonomiczne przetwarzanie go w energie użyteczną. 

Potencjał ten jest wystarczający do wykorzystania na potrzeby bytowe mieszkańców. 

Wieloletnia eksploatacja złóż węgla brunatnego spowodowała wyraźną modyfikację warunków 

klimatu lokalnego. 

Powietrze atmosferyczne 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował w Internecie „Roczną ocenę jakości 

powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2021. 

Ocenę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu naochronę zdrowia 

ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ocenę dokonano na podstawie pomiarów automatycznych 

i manualnych. 

Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefach wynika z przepisów prawa 

UE - przeniesionych do prawa krajowego. 

Ocenę wykonano w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji w 

oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2022 poz 1260). 

Według nowego podziału strefę stanowi - aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

- miasto powyżej 100 tysięcy, 

- pozostały obszar województwa ,nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys, 

mieszkańców 

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla 

ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie, powinno być zaliczenie 

strefy do jednej z poniższych klas. 

Klasyfikacja podstawowa: 

• Do klasy A – poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego, nie przekraczający poziomu docelowego 
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• Do klasy C – poziom stężeń zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego, powyżej 

poziomu docelowego. 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej 

obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub 

na rzecz utrzymania tej jakości. 

Gminę Wierzbinek zaliczono do strefy wielkopolskiej w klasie C ze względu na: przekroczenie 

poziomu stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego PM2,5, PM10 i przekroczenie poziomu 

docelowego stężenia benzo(a)pirenu BaP. 

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi – klasyfikacja 

podstawowa (klasy: A, C oraz A1, C1 dla pyłu PM2,5) [źródło GIOŚ]. 

 

  

Dla ozonu – poziom celu długoterminowego – klasa D2 

Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa wielkopolska_2 uzyskała klasę A 

 

Ocena jakości powietrza odniesionych do ochrony roślin. 

Ocena pod kątem zawartości dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu strefę 

wielkopolską_2 zaliczono do klasy A. W dodatkowej klasyfikacji w odniesieniu do poziomu 

długoterminowego strefie przypisano klasę D2 

 

 
 

Na jakość powietrza na terenie gminy Wierzbinek ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, do 

których należy zaliczyć przede wszystkim emisje pyłów do powietrza atmosferycznego z obszaru 

odkrywki Tomisławice 

 

Do czynników wewnętrznych mających wpływ na jakość powietrza na terenie gminy Wierzbinek 

należy zaliczyć: 
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- zorganizowaną emisję z kotłowni w budynkach użyteczności publicznej i innych większych 

budynkach posiadających indywidualne kotłownie tworzące tzw. „niską emisję”, 

- punktowe źródła emisji z kotłowni i pieców różnych zakładów produkcyjnych i usługowych, 

- niezorganizowana emisja z powierzchniowych i technologicznych źródeł emisji różnych zakładów 

produkcyjnych i usługowych, 

- punktowe źródła emisji paleniska domowe i kotłownie indywidualne tworzące również tzw. 

„niską emisję”, 

- emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych spowodowana warunkami atmosferycznymi, 

- ruch pojazdów na drogach powodujący emisję zanieczyszczeń „komunikacyjnych”. 

 

Przez teren gminy Wierzbinek przebiega  droga wojewódzka nr 266 Konin – Sompolno – 

Radziejów Kujawski – Ciechocinek. Jest to droga o najwyższym natężeniu ruchu, zwłaszcza w dni 

powszednie. Samochody w ruchu emitują gazy spalinowe, wytwarzają pyły powstające na skutek 

ścierania opon, okładzin hamulców oraz nawierzchni drogowej. Spalając paliwo silniki emitują do 

atmosfery zanieczyszczenia gazowe, głównie: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, 

węglowodory, aldehydy, tlenki siarki. Powstające pyły zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu, 

miedzi, a także wyższe węglowodory aromatyczne. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od 

wielu czynników głównie od: 

- natężenia i płynności ruchu, 

- konstrukcji i stanu technicznego silnika, 

- zastosowania katalizatorów, 

- rodzaju paliwa, 

- parametrów technicznych i stanu drogi. 

Miejscowym źródłem zanieczyszczeń są indywidualne kotłownie domowe oraz paleniska kuchenne 

i ogrzewania piecowego. Niska sprawność urządzeń grzewczych powoduje, iż zanieczyszczenia są 

emitowane z lokalnych kotłowni w okresie grzewczym 

Kotłownie lokalne są źródłem takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek 

węgla, ksylen, węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, benzoapiren, sadza, pył 

zawieszony, pył ogółem.  Mają one oddziaływanie lokalne. 

Obecnie dominującym paliwem stosowanym do ogrzewania są paliwa stałe głównie węgiel. Coraz 

częściej źródła ciepła są modernizowane w kierunku stosowania paliw niskoemisyjnych jak gazu i 
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paliw ciekłych. Jest to tendencja trwała. Czynnikiem sprzyjającym jest polityka państwa i poprawa 

stanu gospodarki. Źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej opierające się o paliwa 

węglowe są sukcesywnie przez gminę modernizowane. 

Ważnym czynnikiem sprzyjającym ochronie powietrza atmosferycznego jest termomodernizacja 

obiektów budowlanych, która pośrednio prowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z pojazdów samochodowych poruszających się po   

drogach gminnych ma zasięg lokalny w bliskim sąsiedztwie drogi. Zanieczyszczenia 

komunikacyjne nie stanowią istotnego problemu na terenach  objętych planami. 

Źródłem zanieczyszczeń pyłowych jest eksploatacja węgla brunatnego. 

Rozprzestrzenianie się zaniczyszczeń uzależnione jest od warunków meterologicznych, głownie od 

predkosci i kierunku wiatru. najbliższą stacja meteorologiczną jest stacja w Kole. 

 

 

4.8.Klimat akustyczny 

Wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdują się w 

Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego, które jest 

działaniem długookresowym zasadnym jest wykorzystywanie wskaźników długookresowych 

LDWN i LN, które odnoszą się do wszystkich dób w ciągu roku. Z kolei wskaźniki dobowe LAeqD 

i LAeqN wskazują hałas „chwilowy” odnotowany w danym miejscu w obrębie jednej konkretnej 

doby i są skutecznie stosowane w celach kontrolnych 
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki 

mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem - dla 

zainwestowania występującego w obrębie gminy. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia pomiarów kontrolnych w odniesieniu do jednej doby - dla 

zainwestowania występującego w obrębie gminy. 
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Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). Hałas 

komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez PZH). Dla 

niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet dużej 

uciążliwości. 

Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

 

 

 Hałas należy do najbardziej dokuczliwych problemów środowiska, związanychz rozwojem 

cywilizacji. W polskim ustawodawstwie, hałasem jest każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 

16000 Hz, niezależnie od źródła jego pochodzenia ani czasu trwania. Jest to zatem modyfikacja 

powszechnego rozumienia hałasu jako niepożądanego lub szkodliwego dźwięku, spowodowanego 

ludzką działalnością. 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na terenie gminy Wierzbinek  należy komunikacja 

drogowa, w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Gmina Wierzbinek  leży przy  biegnącej z 

północy na południe drodze wojewódzkiej nr 266 Konin - Ciechocinek,  

Droga 266 

 
 

 
 



48 

 

 

droga wojewódzka nr 263 relacji Słupca-Ślesin-Sompolno-Kłodawa-Dąbie, 

 
 

 
 

 
Pomiar natężenia ruchu  w roku 2020/2021 na drogach wojewódzkich i krajowych 
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Na  odcinkach dróg wojewódzkich  największy udział w ruchu mają  pojazdy osobowe  oraz 

lekkie ciężarowe i ciężarowe. 

W roku 2020/2021 na drodze wojewódzkiej nr 263, na odcinku Ślesin - Sompolno wyniki 

pomiarów natężenia ruchu  wykazały ogółem 3928. 

 

 
 

Największa emisja zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza dotyczy głównie tlenku węgla oraz 

tlenków azotu. Nie można pominąć również pozostałych zanieczyszczeń pomimo znacznie 

mniejszej ilości w Mg/rok, dlatego że są to substancje rakotwórcze w szczególności benzen. 

 

 Przez wschodnia część gminy przebiega magistrala kolejowa węglowa (potocznie zwana 

Węglówką) – trasa kolejowa łącząca bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią 

(Herby – Gdynia) ze stacją w miejscowości Zaryń. 

trasa kolejowa Herby - Gdynia 

 
stacja kolejowa Zaryń 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
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  Wroku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził pomiary 

poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu konińskiego w miejscowości Ślesin.W 

Ślesinie zlokalizowano dwa punkty pomiarowe. Źródłem hałasu były pojazdy poruszające się 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263, a także pojazdy poruszające się jedną z ważniejszych arterii w 

miejscowości - ulicą ŻwirkiWigury. Dopuszczalna wartość równoważnego poziomu hałasu (65 dB) 

w porze dziennej została przekroczona w obu punktach przy ul. Kleczewskiej 17 i przy ul. Żwirki i 

Wigury 82a. Również równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (56 dB) w obu punktach 

pomiarowych został przekroczony 

 

 
Jak wynika z powyższych danych wartość długookresowego wskaźnika poziomu hałasu dla pory 

dziennej LAeqD została przekroczona o 1,3 dB w pkt 1 oraz o 0,6 dB w pkt 2. Wartość 

długookresowego poziomu hałasu w porzenocnej LAeqN została przekroczona o 7 dB w pkt 1 i 1 

dB w pkt 2. 

 Uciążliwość hałasu przemysłowego zależy od ilości źródeł powstawania, czasu pracy tych 

urządzeń/ zakładów, stopnia wytłumienia oraz wartości normatywnej dopuszczalnego poziomu 

hałasu na danym terenie. Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się 

na terenie zakładu. Rozróżniamy: 

  hałas punktowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków, są to np.   

 wentylatory, sprężarki i inne urządzenia umieszczone na otwartej przestrzeni; 

  hałas wtórny - źródła hałasu znajdują się wewnątrz budynków (np. produkcyjnych),  

 gdzie hałas emitowany przez maszyny i urządzenia dostaje się do środowiska przez  

 ściany, strop, drzwi i okna; 
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 hałas dodatkowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków i są spowodowane 

 przez obsługę transportową zakładów (transport kołowy) oraz prace dorywcze 

 wykonywane poza budynkami zakładów (np. remonty) 
 
 Na terenie gminy dla mieszkańców środkowej jej części ( Tomisławice) bardzo uciążliwa 

pod względem hałasu okresowo jest PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin. 

 

 
 

 Na terenie gminy Wierzbinek  funkcjonują firmy, warsztaty, podmioty gospodarcze, 

jednostki handlu detalicznego, których działalność kształtuje klimat akustyczny terenów 

bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Ze względu na coraz to nowsze technologie oraz zaostrzające 

się przepisy prawne, dotyczące norm emisji oraz dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, 

hałas związany z przemysłem na terenie gminy nie jest uciążliwy. 
 
4.9.Uwarunkowania wynikające z obecności obiektów emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne 

 

 Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są m.in. linie 

elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne: stacje bazowe 

telefonii komórkowej, stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. W zależności od mocy 

urządzeń, ich konstrukcji, lokalizacji itd. różny może być zasięg oddziaływania tych urządzeń. 
 
Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla pól stałych 

oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz zostały 

określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448). 
 
Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego 

powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa 

wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej pobliżu, zgodnie z 

przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m i składowej magnetycznej 
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60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, że granica strefy, w obrębie, której nie 

dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzie wynosi, co 

najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m n.p.t. lub 1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, 

dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie o zachowaniu norm rozstrzygać powinny 

stosowne pomiary. 

 Na terenie gminy biegną napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV 

oraz elektroenergetyczna linia przesyłowa wysokiego napięcia 220kV Pątnów – Włocławek Azoty, 

która jest własnością Polskich Sieci Energetycznych S.A. w Warszawie i linia 110kV El. Konin – 

Włocławek i Lubstów – Babiak.  

Linie te posiadają pasy technologiczne o szerokości nie mniejszej niż: 

- dla linii napowietrznej  linia 220kV – 50 m ( po 25 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii napowietrznej  110kV – 22 m ( po 11 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii napowietrznej linia 30kV – 7,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, 

- dla linii napowietrznej  linia 15kV – 14 m ( po 7 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii napowietrznej  linia 0,4kV – 7 m ( po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii kablowej 110kV – 3 m ( po 1,5 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii kablowej 15kV i 0,4 kV  – 1,4 m ( po 0,7 m po każdej ze stron od osi linii).  

 
Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie pól 

elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciuznamionowym 110 kV lub 

wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia komórkowa), radionawigacyjne i 

radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa lub przekracza 

15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 30 GHz. 
 
W trakcie badań na obszarze całego województwa wielkopolskiego, w żadnym z punktów 

pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego, który wynosi 7 V/m dla 

zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. Pomimo ciągłego wzrostu liczby źródeł pól 

elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w 

środowisku. 

 

4.10.Uwarunkowania wynikające z obecności obiektów stwarzających zagrożenie 

wystąpieniem poważnej awarii. 

 

 Pojęcie „poważne awarie” – określa art. 3 pkt 23. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 

21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) - rozumie 

się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.Organem 

właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska w sprawach: przeciwdziałania poważnym 

awariom, transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnego zanieczyszczeniom 

wód granicznych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ponadto Inspekcja Ochrony 

Środowiska współdziała w akcji zwalczania poważnej awarii z organami właściwymi do jej 
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prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii. Obowiązki związane z 

awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład zwiększonym ryzyku lub o 

dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także 

wojewodzie. Zakłady takie zazwyczaj przynoszą wiele korzyści dla lokalnej społeczności, 

zapewniają zatrudnienie, utrzymanie, są motorem rozwoju i wspierają inicjatywy społeczne. 

Jednakże z uwagi na charakter prowadzonej działalności, są także źródłem potencjalnego 

zagrożenia. 
 
Obecnie na terenie gminy Wierzbinek nie ma zakładów zakwalifikowanych do zakładów o Dużym 

Ryzyku (ZDR) ani Zakładów o Zwiększonym Ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii; 

znajduje się tu natomiast baza magazynowa,   zakład umieszczony na prowadzonej przez WIOŚ 

„Liście potencjalnych sprawców awarii” należących do grupy zakładów pozostałych mogących 

spowodować poważne awarie, które ze względu na ilość substancji niebezpiecznej, jaka może 

znajdować się w zakładzie, nie klasyfikują się do grup ZZR lub ZDR, ale z uwagi na rodzaj 

substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowią zagrożenie dla 

środowiska: 
 

 Baza Magazynowa w Zaryniu - Gmina Wierzbinek, 

Rejestr nie obejmuje stacji paliw, które również mogą być potencjalnym miejscem wystąpienia 

poważnych awarii. 

 

Ewidencją poważnych awarii zajmuje się Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w 

Poznaniu. W latach 2013 – 2016 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

nie odnotowała poważnych awarii przemysłowych na terenie powiatu o zwiększonym ryzyku 

powstania poważnej awarii przemysłowej. 

 Istotne zagrożenie niesie za sobą transport substancji niebezpiecznych przez teren gminy, w 

szczególności przez centrum gminy. Na obszarze gminy nie ma wyznaczonych stałych tras 

przewozu substancji niebezpiecznych. Wyznaczanie tras odbywa się̨tylko w przypadku transportu 

substancji szczególnie niebezpiecznych, gdy występuje konieczność ich eskorty przez policję bądź 

straż pożarną. W pozostałych przypadkach, jeśli znaki drogowe tego nie zabraniają, transport 

odbywa się̨po trasach dogodnych z punktu widzenia przewoźnika.  

 

4.11.Uwarunkowania wynikające z obecności gatunków chronionych roślin i 

zwierząt,obszarów chronionych, obszarów cennych przyrodniczo i walorów 

krajobrazowych. 

 

 Szata roślinna na terenie gminy jest bogata i urozmaicona, a jej zróżnicowanie związane jest 

z naturalnymi warunkami siedliskowymi i sposobem zagospodarowania. Wybitnie rolniczy 

charakter części gminy jest powodem niedużego udziału zalesień czy większych zadrzewień.  Na 

terenie gminy Wierzbinek lasy zajmują 12 % powierzchni. Są to lasy wodochronne. Największy i 

najatrakcyjniejszy kompleks  położony jest  w rejonie miejscowości Racięcin, Synogać, i 

Wierzbinek. Są to olsy i lasy łęgowe związane z obniżeniem terenu lub lasy grądowe z domieszka 

sosny. Reprezentują głównie siedliska lasu mieszanego świeżego i wilgotnego, boru świeżego i 

boru mieszanego oraz olsu. Pozostałe zespoły leśne należą do kategorii lasów gospodarczych.  
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Dominują lasy państwowe. Najatrakcyjniejszym kompleksem leśnym jest las położony pomiędzy 

Racięcinem i Słomkowem. Jest tu zróżnicowany drzewostan, duży udział sosny, dębu, brzozy i 

olchy.  Jest to typ siedliskowy lasu świeżego lub mieszanego. W okolicach miejscowości Synogać 

występuje bór świeży, którego wiek sięga 45 – 60 lat. W drzewostanie znaczny udział stanowi 

brzoza. 

Kompleks leśny położony na południowy wschód od Wierzbinka cechuje mozaika typów 

siedliskowych. Występuje tutaj bór mieszany świeży, oraz znaczne połacie olsu. Drzewostan 

urozmaicony, dominuje sosna, brzoza świerk, jesion i ols. 

W zasięgu neogeńsko – kredowego  leja depresji na terenie górniczym w poziomie 

przypowierzchniowym znajduje się ok. 1283 ha lasów. 

"Polityka Leśna Państwa" przewiduje zwiększenie lesistości. W projekcie zmiany studium 

przewidziano tereny do zalesień o powierzchni 20,19 ha. 

Do zalesień preferowane są obszary: 

- niezbędne dla ochrony wód podziemnych najwyższej i wysokiej ochrony, o bardzo niskiej 

lesistości, 

przeznaczone do realizacji krajobrazowych form zadrzewieniowych, których zadaniem jest 

łączenie kompleksów leśnych. 

Poza lasami na szatę roślinną gminy Wierzbinek składa się roślinność cmentarzy, sadów i ogrodów 

przydomowych, zieleń przydrożna, śródpolna  i wzdłuż cieków. Dominująca formację roślinną 

stanowi tu roślinność pól. Uprawom polowym towarzyszy roślinność segetalna.  

 Roślinność i zwierzęta w na terenie gminy Wierzbinek są typowe dla tego obszaru.  

Zmieniają się w wyniku działalności człowieka, która przyczynia się do rozprzestrzeniania  się 

gatunków synantropijnych (w przypadku roślin).  Ważną role odgrywają zadrzewienia 

śródpolne.Badany obszar posiada przeciętne walory przyrodnicze typowe dla pól uprawnych, 

użytków zielonych, obszarów bagiennych i lasów. Głównym elementem krajobrazu są duże obszary 

pól ornych urozmaicone niedużymi wyspami zadrzewień rowów, czasem oczek wodnych. Te 

agrocenozy są stosunkowo ubogie.Łąki i pastwiska zajmują powierzchnie w dolinie rzeki Noteć i 

Pichna. Pełnią one rolę lokalnych korytarzy ekologicznych. 

Obniżenia Goplańskie i Noteci są bezleśnymi równinami szuwarów i łąk , urozmaicone jednak 

licznymi zadrzewieniami, kępami krzewów. Atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa tych terenów 

predestynuje je do szczególnej ochrony. 

Fauna kręgowców tego terenu obejmuje przede wszystkim zwierzęta przystosowane do życia w 

sąsiedztwie człowieka. Główny trzon stanowią populacje synurbijnych gatunków powszechnie 

występujące na obszarach segetalnych. Są to: wróbel domowy. Sierpówka, pliszka siwa, potrzeszcz, 

mysz polna, kuma domowa.  

Jedynie świat zwierząt Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przedstawia 

znaczne zróżnicowanie i jest typowy dla dużych kompleksów leśnych niżowej części Polski. 

Występują tu:  zięba, pierwiosnek, kos dzięcioł pstry duży, kruk, myszołów. Spośród ssaków 

najbardziej popularne są: sarny, dziki, zające, pojawiają się również daniele i łosie. 

Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez; 

- zwierzyna gruba; sarny, jelenie, daniele i dziki 

- zwierzyna drobna: lisy, zające, króliki, borsuki, wydry i kuny. 

- ptactwo: bociany, żurawie, łabędzie, bażanty, kuropatwy, czajki i czaple, 
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Awifaunę obszaru gminy Wierzbinek  charakteryzuje kilka typów siedlisk, które cechują się 

występowaniem odmiennych zgrupowań ptaków. Są to enklawy zabudowań wśród pól, bory 

sosnowe i obniżenia terenu z wilgotnymi łąkami i szuwarami otaczającymi nieduże zbiorniki 

wodne. Dominującym gatunkiem na badanym terenie był skowronek stwierdzany pospolicie na 

polach, a także łąkach. Gdzie niegdzie towarzyszył mu potrzeszcz, a bliżej osad  także pliszka siwa. 

Drobne zadrzewienia są siedliskiem trznadla, sroki i grzywacza. Na polach żerowały kruki i 

gawrony. Na terenie enklaw zabudowań wśród pól stwierdzono występowanie: wróbla, mazurka, 

kopciuszka, sierpówki, modraszki, trznadla, szpaka i jaskółki  dymówki. Najważniejszym 

gatunkiem gniazdującym w tym siedlisku jest bocian biały. Bory sosnowe są ubogie w ptaki. 

Stwierdzono w nich: ziębę, rudzika, pierwiosnka, kosa, śpiewaka, bogatkę oraz dwa stanowiska 

lerki.   

Fragmenty obniżeń terenu z wilgotnymi łąkami i szuwarami otaczającymi nieduże zbiorniki wodne 

skupiają gatunki wodno – błotne: czajkę, krwawodzioba, kszyka, bąka, gęgawę błotniaka 

stawowego, żurawia, łyskę, perkozka i potrzosa. 

Z pozostałych gatunków zwierząt na szczególna uwagę zasługują płazy. Odnotowano tu: żabę 

moczarową, żabę wodną, kumaka nizinnego,  rzekotkę, traszki grzebieniaste i zwyczajne,     

gady: jaszczurka zwinka, zaskrońce i padalce. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu 
 

W 1986 r. Uchwałą nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie zostały utworzone Obszary 

Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy obszary należące do Goplańsko – Kujawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu to tereny położone w poludniowo - wschodni i oraz południowo - 

zachodni  części gminy Wierzbinek.  

 
W południowo - wschodniej  i  południowo – zachodniej  części gminy Wierzbinek     znajdują się 

fragmenty utworzonego w 1986r. „Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.  
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Jego celem jest ochrona obszarów o cechach zbliżonych do środowiska naturalnego,  ochrona 

walorów krajobrazowych i historycznych tego terenu. W granicach tego obszaru ochronie podlegają 

partie lasów z cennym drzewostanem, mokradła i torfowiska z roślinnością bagienną i łąkową 

często na łąkach pochodzenia organicznego. W rejonie wsi Synogać, Zakręta występują olsy i lasy 

łęgowe związane z obniżeniami terenu, lub lasy grądowe i dąbrowy.   

Zmienno wilgotne łąki trzęślicowe występują  na obrzeżach  zwałowiska zewnętrznego. Niżowe i 

górskie łąki świeże i łąka rajgrasowa są rozproszone i małe powierzchniowo. Niżowy łęg jesionowo 

– olszowy występuje w rozproszeniu na terenie podmokłym .  

Zasoby przyrodnicze objęte ochroną znajdujące się w obrębie „Goplańsko – Kujawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu”, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu użytkowania terenu nie są 

narażone na negatywne zmiany. Istniejące formy ochrony krajobrazu obejmują tereny o 

wyróżniających się walorach i są wystarczające do ich zachowania.  

We wschodniej części łączy się on z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Jezioro Głuszyńskie”, 

jego zadaniem jest ochrona obszarów stosunkowo najmniej zmienionych.  

 

Obszary Natura 2000 
 

Obszar gminy Wuerzbinek  nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000. W sąsiedztwie 

gminy po stronie zachodniej  znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Nadgoplańska” 

PLB040004,  
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 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Jezioro Gopło” PLH040007  

 

 
 

 

oraz park krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia.  

 
 

Standardowy formularz danych  dla obszaru „Ostoja Nadgoplańska” PLB040004,  podaje iż 

występują  tu co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z 

Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

Obserwowano tu 198 gatunków ptaków, wśród nich 74 związane są z obszarami wodnymi i 

błotnymi. 
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W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej (C3 i C6) następujących 

gatunków ptaków: batalion (PCK), baczek (PCK), bąk (PCK), podróżniczek (PCK), sowa błotna 

(PCK), perkoz dwuczuby, gęgawa, płaskonos, krakwa, rokitniczka, brzęczka i wąsatka (PCK); w 

stosunkowo wysokim zagęszczeniu  występuje rybitwa czarna, gąsiorek, ortolan, krzyżówka, łyska,  

czajka i krwawodziób (C7). W okresie wędrówek występuje co najmniej 1 % populacji szlaku 

wędrówkowego (C2 i C3), żurawia , gęsi (mieszane gatunki); w stosunkowo wysokiej liczebności 

(C7) występuje gęgawa (do 3500 osobników), czernica (do 35 osobn.). W okresie zimy występuje 

znaczny procent populacji szlaku wędrówkowego  (C3) gęsi zbożowej (do 5000osobn. ), gęś biało 

czelna występuje w ilości do 6000 osobników (C7). 

Ponadto znajdują się tu bogate populacje rzadkich zagrożonych gatunków roślin. Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy iRegionalnego Dyrektora ochrony 

Środowiska w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016r.    ustanowiono  plan zadań ochronnych dla  obszaru 

Natura 2000  Ostoja Nadgoplańska PLB040004. Zgodnie z ww zarządzeniem zachodnie tereny 

gminy Wierzbinek w sąsiedztwie miejscowości Broniszewo i Kolonia Racięcin stanowią bazę 

żywieniowądla gęsi biało czelnej i gęsi zbożowej, dlatego postuluje się z zaniechania lokalizacji na 

tym terenie  urządzeń do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

W zachowaniu i utrzymaniu cennych gatunków ptaków w Ostoi Nadgoplańskiej sprzyja ochrona 

rezerwatu Jezioro Gopło. Obszar Ostoi Nadgoplańskiej w znacznej mierze pokrywa się z 

siedliskowym obszarem Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007. Stwierdzono tu występowanie 18 

rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ma w skali Wielkopolski duże 

znaczenie dla zachowania zbiorowisk łąkowych. Czynnikiem pogarszającym warunki bytowania 

wielu roślin i ptaków jest prawi całkowite zaprzestanie wypasu i koszenia. 

 

Pomniki przyrody 
 
Na terenie gminy wierzbiek  ustanowiono 3 pomniki przyrody mające na celu chronić 

pojedyncze drzewa odznaczające się sędziwym wiekiem i wielkością. 

 

 
 

1.Świerk pospolity - Picea abies, wysokość 28 m, pierśnica 177 cm, (Kryszkowice)   

   PL.ZIPOP.1393.PP.3010132.1020. 

 Drzewo rośnie naterenie parku o pow. 2ha w Kryszkowicachpołożonym przy 

drodzeJanowice - Bycznaprzeciwko gorzelni. 
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2.Dąb szypułkowy - Quercus robur; pierśnica: 220cm; obwód: 691cm; wysokość: 21m) 

PL.ZIPOP.1393.PP.3010132.1021, 

 Drzewo rośnie naterenie parkupodworskiegowpisanego na listęzabytków 

 

3.Świerk pospolity - Picea abies; pierśnica: 177cm; obwód: 556cm; wysokość: 28m) 

PL.ZIPOP.1393.PP.3010132.1023 

 Drzewo rośnie naterenie parkupodworskiegowpisanego na listęzabytk 

 

4.12.Uwarunkowania wynikające z powiązań przyrodniczych gminy z otoczeniem 

 

Południowa część obszaru gminy znajduje się w granicach korytarza o znaczeniu krajowym Sieci 

Ekologicznej ECONET,  przebiega tędy korytarz ekologiczny 30k -  Pojezierza Kujawskiego, a na 

zachód od jej granic międzynarodowy obszar węzłowy 12 M Powidzko – Goplański. 

Jego oś przebiega wzdłuż doliny rzeki Noteci  

Korytarze ekologiczne stanowią element wiążący obszary węzłowe i zapewniający ciągłość więzi 

przyrodniczych w obrębie całego systemu. Obszar południowo - zachodni  zlokalizowany jest w 

granicach korytarzy ekologicznychwyznaczonych w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg 

„Projektu korytarzyekologicznych łączących Europejska Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski 

i in.2005), zaktualizowanych w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN 

wBiałowieży, w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzyekologicznych 

dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. Zgodnie z„Mapą przebiegu korytarzy 

ekologicznych w Polsce”, która opracowana została przezZakład Badania Ssaków PAN w 

Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) podkierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza 

Jędrzejewskiego (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., 

Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., 
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Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. 

Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011) na obszarze południowo - zachodnim gminy 

Wierzbinek  znajduje się korytarzPuszcza Bydgoska - Dolina WartyKPnC-15A 

Zasięg korytarzy ekologicznych w gminie Wierzbinek  

 

 
4.13.Zabytki i krajobraz kulturowy  
 

Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy wpisanych do rejestru zabytków należą: 

 

BRONISZEWO – zespół kościoła par. p.w. św. Benona. Kościół murowany, wzniesiony w latach 

1900-1904 w stylu neogotyckim, wg proj.Konstantego Wojciechowskiego. Ogrodzenie z bramą 

murowane z 1955 r. 

a) kościół – rejestr zabytków Nr A-530/271 z 22.12.1997 r. 

b) ogrodzenie z bramą – rejestr zabytków Nr A-530/271          z 22.12.1997 r. 

c) cmentarz przykościelny – rejestr zabytków A-530/271         z 22.12.1997 r. 

KRYSZKOWICE – gorzelnia, murowana, zbudowana ok. 1908 r. 

Rejestr zabytków Nr A-418/160 z 12.04.1989 r. 

MĄKOSZYN – zespół kościoła par. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół murowany, 

zbudowany w latach 1914-1919 wg proj. Zdzisława Mączyńskiego. Plebania konstrukcji 

szachulcowej z 1916-1919 r. 

a) kościół – rejestr zabytków Nr A-354/96 z 10.08.1984 r. 

b) plebania – rejestr zabytków Nr A-354/96 z 10.08.1984 r. 

RACIĘCIN – zespół dworsko-parkowy. Dwór murowany z pocz. XX w., park w stylu 

krajobrazowym założony ok. poł. XIX w. 

a) dwór – rejestr zabytków Nr A-419/161 z 13.04.1989 r. 
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b) park – rejestr zabytków Nr A-419/161 z 13.04.1989 r. 

SADLNO – kościół par. p.w. św. Mikołaja, murowany, zbudowany            w latach 1855-1860, styl 

neogotycki.Rejestr zabytków Nr A-497/238 z 23.02.1994 r. 

SADLNO – cmentarz katolicki, założony ok. poł. XIX w., czynny. Rejestr zabytków Nr A-520/261 

z 29.08.1995 r. 

SOWA – wiatrak paltrak, drewniany, 1880 r., nieczynny. Rejestr zabytków Nr A-391/133 z 

18.11.1986 r. 

WIERZBINEK –zespół dworski. Dwór murowany, park w stylu krajobrazowym, 2 poł. XIX w. 

dwór – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

park – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

 
WIERZBINEK -zespół folwarczny, budynki gospodarcze murowane z k. XIX w. i pocz. XX w. 

obora – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

źrebiarnia – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

stodoła I – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

stodoła II – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

spichlerz – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

brama – rejestr zabytków Nr A-417/159 z 12.04.1989 r. 

ZIEMIĘCIN – synagoga, murowana, zbudowana w 2 poł. XIX w., ob. dom mieszkalny 

Rejestr zabytków Nr A-415/157 z 12.04.1989 r. 
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ZIEMIĘCIN – dom kantora, murowany, zbudowany w 2 poł. XIX w. 

Rejestr zabytków Nr A-416/158 z 12.04.1989 r. 

 

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych znajdujących się w ewidencji zabytków. 

 

BRONISZEWO 

1. ORGANISTÓWKA, mur. 1 poł. XX w. 

2. ZESPÓŁ PLEBANII 

 obora, mur. 1 poł. XX w., 

 stodoła, mur., 1 poł. XX w. 

3. CMENTARZ KATOLICKI, pocz. XIX w., czynny. 

4. ZAGRODA NR 5 

 dom, glin., 1898 r., 

 obora, glin., k. XIX w., 

 stodoła, glin., k. XIX w. 

KALINA 

ZAGRODA NR 9 

dom, glin., pocz. XX w., 

chlew, glin., pocz. XX w. 

ZAGRODA NR 11 

dom, mur., l. 20 XX w., 

obora, mur. - glin., l. 20 XX w. 

DOM NR 18, glin., pocz. XX w. 

DOM NR 20, mur., l. 30 XX w. 

DOM NR 21, glin., pocz. XX w. 

KRYSZKOWICE 

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU PAŁACOWO – FOLWARCZNEGO 

 park krajobrazowy, 2 poł. XIX w., 
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 brama, mur., 2 poł. XIX w., 

 stajnia, ob. dom mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 

DOM NR 53, glin., 1 ćw. XX w. 

ŁYSEK 

DOM NR 4, glin. – mur., 4 ćw. XIX w. 

MĄKOSZYN 

BRAMA przy kościele par. p.w. M B Częstochowskiej, mur., 1919 r. 

CMENTARZ KATOLICKI, pocz. XIX w., czynny. 

MORZYCZYN 

ZAGRODA NR 11 

dom, mur., 1925 r., 

obora ze stodołą, mur., 1925 r. 

DOM NR 35, glin., 1928 r. 

NOĆ 

DOM Z OBORĄ NR 20, glin., l. 20 XX w. 

NOWA RUDA 

SCHRON BOJOWY, żelbet., 1939 r. 

SCHRON BOJOWY, żelbet., 1939 r. 

SCHRON BOJOWY, żelbet., 1939 r. 

OBORY 

MŁYN, mur., 1948 r. 

POSADA 

DOM NR 1, glin., 2 poł. XIX w. 

RACIĘCIN 

OBORA FOLWARCZNA, mur., l. 30 XX w. 

RACIĘCIN KOLONIA 

WIATRAK KOŹLAK, drewn., 1812 r. 

RUSZKOWO 

KAPLICZKA, mur. 1946 r. 

RYBNO 

KAPLICZKA, mur., 1946 r. 

SADLNO 

OGRODZENIE Z BRAMĄ przy kościele par. p.w. św. Mikołaja, mur.,   2 poł. XIX w. 

KAPLICA CMENTARNA p.w. św. Wojciecha, mur., 1 poł. XX w. 

KAPLICA GROBOWA MORZYCKICH, mur., 2 poł. XIX w. 

OGRODZENIE Z BRAMĄ cmentarza katolickiego, mur., 2 poł. XIX w. 

STARA RUDA 

CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w., nieczynny 

DOM NR 44, glin. – mur., ok. 1920 r. 

SYNOGAĆ 

CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w., nieczynny 

TERESOWO 

KAPLICZKA, mur., ok. 1948 r. 
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ZABOROWO 

CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w., nieczynny 

ZARYŃ 

CMENTARZ EWANGELICKI, poł. XIX w., nieczynny 

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO 

dworzec, mur., 1933 r., 

 
3 domy pracownicze, nr 11, 12, 13, mur., 1933 r. 

DOM NR 32, glin., 1 ćw. XX w. 

ZIELONKA 

CMENTARZ EWANGELICKI, ok. poł. XIX w., nieczynny 

 

Zespoły najcenniejszych zabytków ruchomych na terenie gminy 

         Do rejestru zabytków ruchomych wpisanych jest 14 obiektów stanowiących wyposażenie i 

wystrój kościoła parafialnego p.w. św. Benona w Broniszewie; rejestr zabytków Nr B-116/62 na 

podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 listopada  1997 r. Na 

jednorodne stylistycznie (neogotyckie) i chronologicznie (pocz. XX w.) wyposażenie składają się 

m.in. ołtarz główny, ołtarze boczne, ołtarzw kaplicy bocznej z obrazem „Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem”, drewniana ambona, chrzcielnica, konfesjonał, stalle, neogotyckie feretrony i 

prospekt organowy z 1932 r.  

Wystrój kościoła stanowi polichromia z 1912 r. autorstwa Antoniego Szulczyńskiego, pod 

względem formalnym i kolorystycznym typowa dla okresu Młodej Polski. Pokrywa ona sklepienia i 

ściany prezbiterium i nawy.  

W kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sadlnie znajduje się zespół obiektów ruchomych nie 

wpisanych do rejestru zabytków. Jednorodność stylowa i chronologiczna stanowi o wartości tego 

zespołu obiektów neogotyckich pochodzących z czasu budowy kościoła (poł. XIX wieku). Do 

najcenniejszych należą: ołtarz główny z rzeźbami świętych Biskupów, antepedium zdobi mosiężna 

płaskorzeźba z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy, dwa ołtarze boczne z rzeźbami świętych i 

Jezusa Ukrzyżowanego, chrzcielnica, ambona, konfesjonał. W ścianę kruchty wmurowano 

renesansową płytę nagrobną ufundowaną zmarłemu w 1566 roku Janowi Ruszkowskiemu. Bogaty 

wystrój kościoła tworzy polichromia    z pocz. XX w. Składają się na nią sceny figuralne w 

dekoracyjnych obramieniach i motywy ornamentalne pokrywające stropy, ściany prezbiterium, 

nawy i filary. Na stropie w prezbiterium przedstawienie „Trójcy Świętej”, w nawie „Matka Boska z 
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Dzieciątkiem” w bogatym geometryczno-roślinnym obramieniu. Fasety dekorowane medalionami 

obwiedzionymi akantem z popiersiami apostołów. 

Zakończona dokumentacja ewidencyjna umożliwia wpisanie wyposażenia i wystroju kościoła do 

rejestru zabytków. 

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie posiada w swoim 

wyposażeniu obiekty pochodzące generalnie z pocz.           XX w. Składają się nań: ołtarz główny z 

neobarokowymi rzeźbami świętych            i aniołów, ambona z płaskorzeźbami czterech 

ewangelistów, granitowa chrzcielnica, dwa krucyfiksy, stacje Męki Pańskiej, organy z 1920 r. 

Zakończona dokumentacja ewidencyjna umożliwia wpisanie najcenniejszych obiektów do rejestru 

zabytków. 

 

Na terenie gminy Wierzbinek nie występują układy urbanistyczne, ruralistyczne i parki kulturowe 

wpisane do rejestru zabytków 

 

Na terenie gminy Wierzbinek nie ma stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

 

 Miejscowośc Wierzbinek po raz pierwszy była wzmiankowana w dokumencie z 1566r. 

Osadnictwo na obszarze współczesnego Sadlna istniało w okresie kultury pucharów lejkowatych. 

Wieś wzmiankowana jest w źródłach z roku 1325. W XV wieku była wsią szlachecką W Sadlnie 

urodził się Jerzy Giergielewicz, polski pisarz.  

 Osadnictwo na obszarze współczesnych Kryszkowic istniało w okresach: kultury pucharów 

lejkowatych, kultury łużyckiej i kultury przeworskiej. W XIX wieku wieś należała do rodziny 

Żychlińskich, a następnie do roku 1939 do rodziny Rozdejczer. 

W latach 1557 i 1566 wieś Rcięcin należała do Jana Sierakowskiego, który miał tu 4 łany i 3 

rzemieślników oraz do Polanowskiego z 1 łanem i 3 zagrodnikami. W tamtym czasie nosiła ona 

nazwę Raczieczino. W XVII w. należała m.in. do Grodzieckich i Wierzejskich, a następnie 

Racięckich (Racięskich). W późniejszym okresie do wsi dołączono tereny wsi Trzciniec i Mostki 

Racięckie (obecnie mały Racięcin). W 1789 r. właścicielami różnych części wsi byli Moszczeński i 

Sokołowski. W XIX w. na Racięcin składały się: wieś, folwark i dobra. W 1827 r. było tu 15 

domów ze 155 mieszkańcami. W 1885 r. wieś liczyła 143 m-ców, a folwark 173 m-ców. Leżała w 

gminie Ruszkowo i powiecie nieszawskim; w parafii Broniszewo. Folwark posiadał 1277 mórg 

gruntów, na które składało się 1059 mórg ziem uprawnych, 86 m. łąk, 97 m. lasów i 35 m. 

nieużytków. Znajdowało się tu 7 budynków drewnianych i 21 murowanych oraz wiatrak. 

Zaprowadzony był płodozmian 5 i 10 polowy; wieś posiadała także pokłady torfu. Właścicielem był 

już wtedy Leopold Tabaczyński z Horodelska h. Grabie (1840-1918), dla którego na przełomie XIX 

i XX w. wzniesiono nowy pałac w otoczeniu parku krajobrazowego. Tabaczyński był doktorem 

medycyny, a także uczestnikiem Powstania Styczniowego. W 1877 r. w Górze k. Inowrocławia 

ożenił się z Władysławą Znaniecką h. Krzywda (1853-1919), z którą miał pięcioro dzieci: 

Antoniego Serwacego, Reginę, Annę, Bolesława i Mariana. Leopold zmarł w Racięcinie i jako 

zasłużony, pochowany został na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Dobra przejął najstarszy 

syn Antoni, ożeniony z Ireną Urszulą Rościszewską z Rościszewa herbu Junosza. Ci mieli również 

5 potomstwa, z których majątek odziedziczył najstarszy Jan (1905-1980). Jan ożenił się z Krystyną 

Andlauer, z którą ma syna Antoniego (ur. w 1958 r.). Jan Tabaczyński w okresie międzywojennym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_puchar%C3%B3w_lejkowatych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Giergielewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_puchar%C3%B3w_lejkowatych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_puchar%C3%B3w_lejkowatych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_%C5%82u%C5%BCycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_przeworska
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był inicjatorem zorganizowania we wsi straży pożarnej. Jednakowoż z planów tych nic nie wyszło i 

straż powstała dopiero w latach 60. XX w.. 

 We wsi Racięcin znajdował się zespół dworski, w skład którego wchodziły murowany dwór 

zbudowany przez Antoniego Tabaczyńskiego na początku XX wieku oraz założony w połowie XIX 

wieku park. Po 2. wojnie światowej dwór służył jako mieszkania, a w latach 90. został sprzedany 

osobie prywatnej. W gminnej ewidencji zabytków ujęta jest także obora folwarczna z lat 30. XX 

wieku. 

Osadnictwo na obszarze współczesnego Zarynia istniało w okresie kultury łużyckiej i 

średniowiecza[6]. Etymologicznie nazwa odnosi się do położenia „za Rynem” (miejscowością w 

sąsiedniej gminie Sompolno), jednak wcześniej nazywana była Grabiną. W 1914 roku jedynie trzy 

rodziny były polskie, resztę wsi zamieszkiwali Niemcy. Wzrost liczby mieszkańców nastąpił w XIX 

wieku z 33 do ponad dwustu.  

Na uwagę zasługuje także miejsce pamięci w Broniszewie, upamiętniające wydarzenia  

mające miejsce 21 lutego 1863r. podczas Powstania Styczniowego, kiedy to został rozbity 

oddział powstańczy Ludwika Mierosławskiego i Kazimierza Mielęckiego. W walce tej poległm.in. 

Józef Wichliński, którego mogiła znajduje się na cmentarzu w Broniszewie 

 Wiosną 1939 w związku zagrożeniem agresją niemiecką na Polskę, rozpoczęto budowę 

pozycji obronnych. Na terenie gminy pracę podjęła grupa pod dowództwem kpt. Michała 

Franciszka Sapińskiego (17 DP). Zgodnie z założeniami na wybudowanych umocnieniach (odcinek 

Skulsk-Ślesin, łącznie 7 schronów) miały stacjonować różne pozadywizyjne jednostki piechoty, 

bataliony ON, i jedna brygada kawalerii (Podolska lub Wielkopolska). Wyniku działań bojowych 

prowadzonych przez Armię Poznań dnia 6 września nastąpiła reorganizacja wyniku której 

zgrupowania Batalionów Obrony Narodowej płk. Siudy stanowić miały straż tylną odchodzącej z 

Wielkopolski Armii Poznań, zabezpieczając ją na linii umocnień zlokalizowanych na terenie 

obecnej gminy Wierzbinek. 

 

Na  obszarze gminy znajdują się następujące stanowiska archeologiczne: 

  kultura pucharów lejkowatych: 

− ślady osad w okolicy wsi Boguszyce i Boguszyczki, 

− ślady osady w okolicy wsi Kryszkowice, 

− ślady cmentarzyska w okolicy wsi Kryszkowice, 

− ciąg śladów osad w okolicy wsi Paradowo, 

− ciąg śladów osad w okolicy wsi Ostrowo, 

 kultura łużycka 

-  ślady osady w okolicy wsi Boguszyce, 

− ślady cmentarzyska w okolicy wsi Kryszkowice, 

 kultura przeworska: 

− ślady osady w okolicy wsi Boguszyce, 

− ślady osady w okolicy wsi Kryszkowice, 

 wczesne średniowiecze: 

− ślady osady w okolicy wsi Zielonka, 

− ślady osady w okolicy wsi Boguszyce. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesp%C3%B3%C5%82_dworski_w_Raci%C4%99cinie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gminna_ewidencja_zabytk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_%C5%82u%C5%BCycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zary%C5%84#cite_note-program_zab-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryn_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sompolno_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy_(nar%C3%B3d)
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Zasoby dziedzictwa archeologicznego z terenu gminy Wierzbinek: 

stanowiska o własnej formie 

krajobrazowej 

cmentarzyska 

płaskie 

Cmentarzyska 

kurhanowe 

osady ślady 

osadnicze 

 huty 

szkła                     

młyny skarby ogółem 

dwory grodziska fortyfikacje  

ziemne 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

376 

 

 

598 

 

 

0 

 

 

0 

 
 
 
0 

 

 

979  

2 

 

0 

 

0 

 

 

 

5.INFORMACJA O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU ZMIANY  

 STUDIUM 

 

 Celem zmiany studium jest koniecznośćuściślenia polityki przestrzennej gminy, 

dostosowania jej do nowych warunków gospodarczych i społecznych oraz zmieniających się 

uwarunkowań prawnych, realizacja wniosków mieszkańców oraz stworzenie podstawy do 

koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu 

wydawanych bez planu 

 

Loaklizacja wniosków 

 
 

  Misją Gminy jest zapewnienie wzrostu jakości życia jej mieszkańców poprzez rozwój 

rolnictwa i przedsiębiorczości oraz wszechstronną edukację w zgodzie z zasadami ekologii.  
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 Przyjeta w zmianie studium struktura przestrzenna gminy stanowi kontynuację 

dotychczasowego, dość klarownego układu ustalonego  w  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego uchwałą  nr XVIII/167/16Rady Gminy 

Wierzbinek z dnia 28 listopada 2016r. Dalszy rozwój gminy polega  na intensyfikacji 

zagospodarowania w strefach mieszkaniowo – usługowej (Wierzbinek, Sadlno), rozwoju turystyki i 

rekreacji (Zakrzewek, Kalina), wydobywania węgla brunatnego ze złoża „Tomisławice”, 

porządkowaniu i podnoszeniu standardu zagospodarowania w strefach rekreacji, oraz ochronie i 

wzbogacaniu terenów o wysokich walorach przyrodniczych. 

 Zmiana studium przyjmiuje  jako nadrzędne kryteria sterowania rozwojem gminy  zasady 

zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz  nadaje ochronie środowiska przyrodniczego i 

kulturowego najwyższe priorytety. Utrzymuje  kierunki polityki przestrzennej przyjęte w studium 

uchwalonym uchwałą  nr XVIII/167/16Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2016r., 

którymi są  nizej wymienione  strefy funkcjonalno-przestrzenne : 

- Strefa M  - mieszkaniowo – usługowa, 

- Strefa R  -  rolniczego obszaru produkcyjnego, 

- Strefa E  -  ochrony zasobów przyrodniczych, 

- Strefa T  - rekreacyjno – turystyczna, 

- Strefa PG - odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego. 

 Strefa M  - mieszkaniowo – usługowa to istniejące tereny zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej i usługowej  z wyłączeniem terenów odkrywki Tomisławice. 

 Wyznaczona poprzez zaadaptowanie istniejących terenów zabudowy mieszkaniowo – 

 usługowej i usługowej wraz z adaptacją ustaleń w tym zakresie zmienianego studium 

 zagospodarowania przestrzennego gminy z wyłączeniem terenów odkrywki Tomisławice. 

W strefie wprowadzono ponadto możliwość przeznaczenia wybranych terenów jako 

obszarów skoncentrowanego rozwoju, dla lokalizacji inwestycji budownictwa 

mieszkaniowego i działalności gospodarczej.Obszary wyznaczono w sposób, który 

zachowuje funkcjonalność istniejących zespołów osadniczych oraz zapewnia optymalną 

obsługę komunikacyjną, układ drogowy oraz sieć infrastruktury technicznej 

 Strefa R  -  rolniczego obszaru produkcyjnego to tereny użytkowane rolniczo. Strefa 

„R” obejmuje północno – zachodnią część gminy. W jej skład wchodzą sołectwa: Racięcin, Kolonia 

Racięcin, Kazimierowo, Słomkowo, Sadlno, Ziemięcin, Helenowo.  

 Obejmuje tereny użytkowane rolniczo w tym grunty rolne prawnie chronione. W obrebie 

 strefy konieczne jest utrzymanie istniejących powiązań produkcji rolnej ze 

 środowiskiem naturalnym. W obrębie tej strefy nowe tereny pod zabudowę wydzielono 

 jedynie w Sadlnie i Ziemięcinie, położonych korzystnie ze względu na wyposażenie w i

 nfrastrukturę techniczną. Poza tymi terenami nie wyznaczono większych obszarów pod 

 zabudowę. Są to obszary dla potencjalnego rozwoju upraw ekologicznych i plantacyjnych 

 „zdrowej żywności”.  
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 Strefa E  -  ochrony zasobów przyrodniczych to tereny Goplańsko Kujawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. W skład strefy „E” wchodzą sołectwa: Zaryń, Goczki, 

Mąkoszyn, Synogać, Obory, Wilcza Kłoda, Stara Ruda. 

To teren  gminy objęty szczególnymi formami ochrony przyrody, jak np. Goplańsko Kujawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu;dominować będzie leśno – wodno – rolniczy sposób 

użytkowania. W skład strefy „E” wchodzą m.in. sołectwa: Zaryń, Goczki, Mąkoszyn, 

Synogać, Obory, Wilcza Kłoda, Stara Ruda. W obrębie strefy znajdują się znaczne 

powierzchnie terenów leśnych  i łąkowych, lokalnych korytarzy ekologicznych związanych z 

ciekami wodnymi. Na tym terenie dopuszcza się zalesianie obszarów o niskiej przydatności 

rolniczej. Należy także utrzymać w dotychczasowym użytkowaniu tereny łąk i pastwisk (RZ).  

 

 Strefa T  - rekreacyjno – turystycznato tereen  w obniżeniu kanału Warta – Gopło oraz 

okolice jeziora Zakrzewek. Obejmuje wsie z zachowaną zabytkową zabudową i malowniczym 

otwartym krajobrazem.  

Stanowi w większości część terenów rolnych oraz terenów zalesionych w oparciu o 

sąsiedztwo skarpy w obniżeniu kanału Warta – Gopło oraz okolic jeziora Zakrzewek. 

Obejmuje wsie z zachowaną zabytkową zabudową i malowniczym otwartym krajobrazem. Z 

uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i atrakcyjny krajobraz, dogodne połączenie 

komunikacyjne od drogi wojewódzkiej wyznaczone tereny stanowią korzystną ofertę dla 

rozwoju różnych form rekreacji. Na tym terenie dopuszcza się rozwój zabudowy letniskowej, 

agroturystyki, sportu i rekreacji, rozwój funkcji edukacyjnej w oparciu o budowę ścieżek oraz 

parku edukacyjnego. Na tym terenie dopuszcza się zalesianie obszarów o niskiej przydatności 

rolniczej. Należy także utrzymać w dotychczasowym użytkowaniu tereny łąk i pastwisk.  

 

 Strefa PG – odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego - to odkrywka 

Tomisławice. 

Obszar górniczy odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”wraz z obiektami 

towarzyszącymi. 

 Teren górniczy odkrywkowej kopalni węgla Tomisławice obejmuje znaczne połacie 

gminy Wierzbinek. Granica terenu górniczego w przybliżeniu pokrywa się z 

prognozowanym zasięgiem maksymalnego oddziaływania odwodnienia utworów neogenu 

i kredy (lej depresyjny). Na południe granica terenu górniczego sięga miejscowości Zaryń, 

Synogać i Łysek, na zachodzie dochodzi do miejscowości Racięcin, przekracza granice 

gminy Wierzbinek i granice Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia  w miejscowości Mostki 

w gminie Piotrków Kujawski, na wschodzie sięga do miejscowości Kazimierzewo, a na 

północy zbliża się do miejscowości Piotrków Kujawski w województwie kujawsko - 

pomorskim.  

 Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia Wójta Gminy Wierzbinek nr OŚ – 7624/5/2006 z dnia 7.08.2007r. obszar 

oddziaływania odkrywki „Tomisławice” w tym teren górniczy objęty jest systemem 

monitoringu: 
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- Monitoring przyrodniczy - badania szaty roślinnej oraz ptaków. Na wyznaczonych 

powierzchniach kontrolnych prowadzone równolegle badania poziomu wód 

powierzchniowych i podziemnych. Monitoring przyrodniczy przeprowadzany w 

trakcie realizacji inwestycji oraz do czasu napełnienia zbiornika końcowego, 

- Monitoring gleby – w zasięgu terenu górniczego wyznaczono obszary badań 

gleboznawczych, których celem będzie udokumentowanie  warunków produkcyjności 

gleb w okresie poprzedzającym działalność górniczą, w trakcie jej trwania oraz po 

zakończeniu, 

- Monitoring osiadania gruntów, 

- Monitoring hałasu, 

- Monitoring powietrza –monitoring wielkości rocznego opadu pyłu w miejscach 

szczególnie narażonych, 

- Monitoring promieniowania elektromagnetycznego. 

Kompensacja przyrodnicza.W celu wyrównania szkód w środowisku dokonanych na 

skutek realizacji odkrywki „Tomisławice” obowiązują formy działań określonych w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójta 

Gminy Wierzbinek. 
 

 Obszar górniczy 

Obszar  górniczy -  przestrzeń,  w granicach  której przedsiębiorca jest uprawniony do 

wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem 

koncesji.  

Zasięg obszaru górniczego odkrywki Tomisławice przedstawiono na załączniku graficznym 

p.t. kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 

 Trasa odstawy węgla 

Trasa odstawy węgla łącząca odkrywkę Tomisławice ze stacją węglową O/Lubstów 

przebiega przez tereny nizinne mało zabudowane. Na rysunku studium oznaczona 

symbolem PG-OIT – teren korytarza odstawy węgla oraz infrastruktury technicznej 

odkrywki „Tomisławice”. 

W pasie terenu przeznaczonym pod budowę trasy odstawy przebiegają główne linie 

elektroenergetyczne 30kV i 110kV zasilające odkrywkę Tomisławice. Część przebiegu w/w 

linii wykracza poza obszar trasy odstawy węgla (PG-OIT) w jej zachodniej części zgodnie z 

rysunkiem Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Przyjety układ funkcjonalno-przestrzenny gminy stanowi podstawę kształtowania terenów 

przeznaczonych do zainwestowania.Dla wiodących funkcji mieszkalnictwa, usług, działalności 

gospodarczej i rekreacji określono tereny rozwojowe. Częśćz nich to obszary wyznaczone  pod 

poszczególne funkcje w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Pozostałe tereny wskazane w Studium to efekt przyjętych kierunków rozwoju  gminy. 
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Tereny inwestycyjne wyznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego utrzymuje się w Studium. 

 Na rysunku studium przedstawiono obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

zabudowy zagrodowej, rekreacyjnej i usług, a także tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i magazynowej. Na terenach tych ustalono możliwość 

budowy nowych obiektów, wymiany starej substancji, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy 

istniejących obiektów oraz możliwość zmian sposobu użytkowania tych obiektów pod warunkiem 

zachowaniaprzeznaczenia terenów określonego w studium. 

 Wskazane w Studium tereny pod funkcję budownictwa mieszkaniowego i siedliskowego 

stanowią kontynuację lub uzupełnienie istniejącej zabudowy. 

 Istnieje możliwość przekształcania lub uzupełniania zabudowy zagrodowej do funkcji 

agroturystyki. 

 

W studium ustalono nastepujace zasady kształtowania terenów mieszkalnictwa: 

 Oferta mieszkaniowa obejmuje następujące formy budownictwa mieszkaniowego: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (MN), 

 tereny dominacji zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i 

działalności gospodarczej (M1), 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 

 tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej (RM). 

 W zagospodarowaniu terenów mieszkaniowych powinno się uwzględniać następujące 

wytyczne: 

a) dla terenów zwartej zabudowy o powierzchni przekraczającej 2 ha należy opracować 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

b) w kształtowaniu zwartych terenów zabudowy mieszkaniowej należy uwzględniać potrzeby 

mieszkańców w zakresie usług, rekreacji, wytwarzania więzi sąsiedzkich, tworząc 

odpowiednie ramy przestrzenne dla tych funkcji, 

c) w kompozycji przestrzennej układu zabudowy o znacznej powierzchni należy unikać 

stosowania jednego schematu dla całego terenu, na rzecz niewielkich zespołów o 

różnicowanych układach parcelacji i zabudowy, 

d) dla obszarów przestrzeni publicznych (place, miejsca rekreacji i sąsiedztwo usług) należy  

określać zasady kształtowania ładu przestrzennego, 

e) w strukturze przestrzennej terenów zabudowy mieszkaniowej należy  

przewidywaćmożliwość lokalizacji niewielkich zakładów produkcyjnych typu 

rzemieślniczego, zapewniając dla nich dogodną lokalizację nie kolidującą z funkcją 

mieszkalną, 

f) nowo wydzielane działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

wolnostojącą powinny mieć powierzchnię nie mniejsząniż600m2, a pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową nie mniejsząniż 800m2, przy szerokości frontu nie mniejszej niż 

18m, 

g) dopuszcza się wydzielanie pojedynczych działek o mniejszej powierzchni i szerokości 

frontu na terenach zabudowanych w przypadkach uzasadnionych względami 

własnościowymi i funkcjonalno- przestrzennymi, 
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h) działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, 

i) w kształtowaniu warunków zabudowy należy stosować następujące parametry i wskaźniki: 

 dla  terenów oznaczonych symbolem MN: 

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1, 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50 % powierzchni działki, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni działki, 

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 11,5m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej 2, 

- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 8m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1, 

- dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, płaskie lub 

skośne, o kącie nachylenia 20-45 stopni. 

 dla  terenów oznaczonych symbolem M1: 

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1, 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20 % powierzchni działki, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % powierzchni działki 

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 11,5m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2, 

- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 8m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1, 

- dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, płaskie lub 

skośne, o kącie nachylenia 15-45 stopni. 

 dla  terenów oznaczonych symbolem MW: 

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1, 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10 % powierzchni działki, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % powierzchni działki 

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 18m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy wielorodzinnej 4, 

- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 5m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1, 

- dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, płaskie lub 

skośne, o kącie nachylenia 15-45 stopni. 

 dla  terenów oznaczonych symbolem RM: 

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1, 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20 % powierzchni działki, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % powierzchni działki 

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 8m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej 2, 
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- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 8m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1, 

- dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, płaskie lub 

skośne, o kącie nachylenia 20-45 stopni. 

 

W studium ustalono nastepujace zasady kształtowania terenów usług i drobnej produkcji: 

 tereny zabudowy usługowej (U), 

 tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(U1), 

 tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(U2). 

 Usługi komercyjne oraz drobna produkcja o charakterze rzemieślniczym, mogą być 

realizowane w ramach terenów wielofunkcyjnego rozwoju, przy zachowaniu następujących zasad: 

- na terenach mieszkaniowych o zwartej zabudowie funkcje usługowe mogące obniżać 

komfort zamieszkania powinny być lokalizowane na obrzeżu tych terenów, 

- wielkość i kształt działek powinny umożliwiać prawidłowe zagospodarowanie terenu i 

funkcjonowanie obiektów, 

- miejsca parkingowe dla mieszkańców i interesantów, z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych, należy  zapewnić w obrębie terenu inwestycji, w ilości 

odpowiedniej dla rodzaju działalności: 

- 2 miejsca dla funkcji mieszkaniowej (w tym miejsce w garażu), 

- 3 miejsca na każde 100 m2 powierzchni usługowej lub na 5 pracowników, 

- funkcje usługowe mogą być realizowane w obiektach wolnostojących lub 

pomieszczeniach w budynku mieszkalnym, 

- na terenach usług nie należy dopuszczać do lokalizowania zabudowy wyłącznie 

mieszkaniowej, 

- nowo wydzielane działki budowlane powinny mieć powierzchnię nie mniejsząniż  600 

m2, przy szerokości frontu nie mniejszej niż 18 m, 

- dopuszcza się wydzielanie pojedynczych działek o mniejszej powierzchni i szerokości 

frontu na terenach zabudowanych w przypadkach uzasadnionych względami 

własnościowymi i funkcjonalno-przestrzennymi. 

- w kształtowaniu warunków zabudowy należy stosować następujące parametry i 

wskaźniki: 

 dla  terenów oznaczonych symbolami U i U1: 

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1, 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30 % powierzchni działki, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni działki 

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 11,5m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2, 

- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 5m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1, 
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- dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, płaskie lub 

skośne, o kącie nachylenia 20-45 stopni. 

 dla  terenów oznaczonych symbolem U2: 

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1, 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2,0, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20 % powierzchni działki, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % powierzchni działki 

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 20m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

4, 

- maksymalna wysokość zabudowy usługowej 10m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy usługowej 2, 

- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 5m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1, 

- dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, płaskie lub 

skośne, o kącie nachylenia 20-45 stopni. 

 

W studium ustalono nastepujace zasady kształtowania terenów produkcyjno – usługowej i 

magazynowej (P) 

Przy określaniu warunków zagospodarowania tych terenów należy zachować następujące 

zasady: 

a) funkcje produkcyjne i magazynowe nie mogą być lokalizowane na działkach o 

przeznaczeniu na cele mieszkaniowe oraz usługowe, 

b) zakaz lokalizacja  zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej,   

c) wielkość i kształt działek powinny umożliwiać ich prawidłowe zagospodarowanie, 

uwzględniające funkcje: mieszkalną, administracyjną, gospodarczą, komunikacyjną oraz 

zieleni izolacyjnej. Jako optymalną wielkość działki zaleca się przyjmowaćśrednią 

powierzchnię innych zakładów o podobnym profilu, występujących na terenie gminy, 

d) sposób podziału na działki powinien umożliwiać ich łączenie w celu uzyskania większych 

powierzchni, 

e) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością musi ograniczać się do granic 

własności inwestora lub granic terenu przeznaczonego na ten cel w planie, 

f) dla uniknięcia konfliktów spowodowanych nieskoordynowaną lokalizacją funkcji o 

zróżnicowanym oddziaływaniu na działki sąsiednie, zaleca się określenie stref dla 

lokalizacji poszczególnych funkcji, 

g) miejsca parkingowe, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zapewnić 

w obrębie terenu inwestycji, w ilości odpowiedniej dla rodzaju działalności, 

h) w kształtowaniu warunków zabudowy należy  stosować następujące parametry i 

wskaźniki: 

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20 % powierzchni działki, 
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- maksymalna powierzchnia zabudowy 40 % powierzchni działki 

- maksymalna wysokość zabudowy 9,5m, 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2, 

- dla zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej geometrii dachów nie ustala 

się. 

Tereny eksploatacji i przekształceńPG-EP i PG-ZZ – obszar górniczy odkrywki „Tomisławice” 

Na terenie oznaczonymi tymi symbolami ustala się: 

Przeznaczenie podstawowe – eksploatacja powierzchniowa węgla brunatnego wraz z obiektami 

towarzyszącymi, jak:  

- obiekty budowlane, 

- obiekty infrastruktury technicznej i technologicznej, 

- obiekty komunikacji 

niezbędne do wykonywania działalności zakładu górniczego i innej infrastruktury technicznej 

nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym. 

Ruch zakładu górniczego musi odbywać się zgodnie z zasadami techniki górniczej. 

W ramach istniejącej zabudowy, dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę i 

nadbudowę istniejących obiektów budowlanych do czasu wykupu gruntów przez zakład 

górniczy. 

PG-EP – teren wieloletniej eksploatacji, która jest prowadzona etapami z sukcesywnym 

zdejmowaniem nadkładu. Nadkład składowany na zwałowisko zewnętrzne PG-ZZ, w dalszym 

etapie eksploatacji nadkład będzie składowany na składowisko wewnętrzne w części 

wyeksploatowanej złoża. 

Zagospodarowanie nadkładu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy do 

wypełnienia wyrobisk oraz dalszy jego sposób rekultywacji przez kopalnię powoduje, że nadkład nie 

będzie traktowany jako odpad w rozumieniu ustawy  o odpadach. 

Sposób zwałowania przemieszczanych mas ziemnych oraz ukształtowanie wierzchowiny 

zwałowiska określa „Projekt Zagospodarowania Złoża. Po zazwałowaniu teren będzie 

zrekultywowany zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji. 

Obszary pogórnicze będą rekultywowane w kierunku rolnym, leśnym, wodnym  i rekreacyjnym. W 

wyrobisku końcowym powstanie zbiornik wodny. 

PG-OIT –trasa odstawy węgla obejmuje: 

- dwie linie energetyczne – napowietrzne s.n. 30kV i WN 110kV oraz stacje transformatorowo – 

rozdzielcze, z tym, że część przebiegu w/w linii wykracza poza obszar trasy odstawy węgla 

(PG-OIT) w jej zachodniej części zgodnie z rysunkiem Zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

- drogi technologiczne i dojazdowe, 

- trasę prowadzenia maszyn podstawowych i stacji napędowych. 

Wykorzystany będzie pas terenu o długości ok. 13km i szerokości ok. 130m. 

Teren infrastruktury technicznej odkrywki „Tomisławice” oznaczony symbolem PG-IT - teren 

lokalizacji obiektów obsługi technicznej i urządzeń  pomocniczych. 
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Na terenach obejmujących obszar górniczy i teren trasy odstawy węgla: 

- Dopuszcza się w ramach istniejącej zabudowy remonty, przebudowę, rozbudowę  i nadbudowę 

istniejących obiektów do czasu wykupu gruntów przez zakład górniczy; 

- Po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego ustala się zmianę przeznaczenia, lub 

rozbiórkę obiektów budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i 

komunikacyjnej zbędnych do wykonywania działalności zakładu górniczego, zgodnie z 

decyzją o kierunkach rekultywacji; 

- Dopuszcza się budowę urządzeń wodnych i drogowych służących rekultywacji; 

- Obiekty odwodnienia wgłębnego. 

Podstawowym systemem odwodnienia wgłębnego są studnie odwadniające na przedpolu 

wyrobiska. Jako system uzupełniający przewidziano elementy w postaci płytkich studni, otworów 

kierunkowych, przelewowych itp. Postęp odwodnienia oraz wpływ eksploatacji węgla na 

środowisko wodne rejonu, ma być monitorowany systemem otworów obserwacyjnych 

wewnętrznych i zewnętrznych; 

- Obiekty odwodnienia powierzchniowego. 

W skład systemu odwadniania powierzchniowego wchodzi szereg przedsięwzięć, takich jak: 

- regulacja sieci hydrograficznej, 

- odprowadzenie wód z przedpola wyrobiska, 

- odprowadzenie wód ze studni odwadniających, 

- odwodnienie wyrobiska, 

- odwodnienie zwałowiska wewnętrznego i zewnętrznego nadkładu. 

- Wody pompowane z wyrobiska,  które mogą zawierać ponadnormatywne ilości cząstek 

gruntów mineralnych i węglowych muszą być podczyszczone do wartości zgodnych z 

odrębnymi przepisami. Przewiduje się dwustopniowy sposób oczyszczania. Pierwszy 

stopień oczyszczania będzie realizowany w wyrobisku w zbiornikach retencyjno – 

osadowych, drugi w osadnikach sedymentacyjnych z filtrem roślinnym zlokalizowanych 

na powierzchni terenu. 

-  Odwodnienie warstw nadkładu węgla brunatnego oraz  obniżenie ciśnienia wód w 

osadach zalegających poniżej spągu złoża, nie może wpłynąć znacząco negatywnie na 

stosunki hydrogeologiczne w skali większej niż wymagana obszarem górniczym. 

- Przełożenie dróg w związku z budową odkrywki „Tomisławice”. 

Przewidywana jest likwidacja na kilku odcinkach dróg publicznych (wojewódzkiej i 

powiatowych), które zostaną przebudowane zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: 

- Uchwała nr XXXII/189/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 IX 2009r.   w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu 

publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka 

Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap I. 

- Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 IX 2009r.    w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu 

publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka 

Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap II. 
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Zgodnie z informacjami ZEPAK z końca 2021 r. eksploatacja tej odkrywki zakończy się na 6 lat 

przed upływem ważności koncesji, tj. do końca 2024 r. Obecnie Spółka jest w trakcie 

opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Kontynuacja 

eksploatacji złoża węgla brunatnego „ Tomisławice”. 

W kwietniu 2021 r. na zwałowisku zewnętrznym odkrywki Tomisławice posadzono pierwsze 

drzewa. Projekt rekultywacji zwałowiska zewnętrznego Tomisławic zakłada powstanie terenów 

leśnych o powierzchni 110 ha. Na zwałowisku sadzi się głownie gatunki lasotwórcze, na 

początek wybrano brzozę brodawkowatą, akację i dąb szypułkowy.   

Planowany jest również zbiornik końcowy po o/ Tomisławice o powierzchni lustra wody około 

290 ha. 

 
 

Na skutek prowadzonych robót górniczych wystąpi znaczne przekształcenie rzeźby terenu, 

polegające na wytworzeniu dużego zbiornika wodnego o powierzchni ponad 250 ha (w tym ok. 

100 ha na terenie gminy Wierzbinek) oraz wyniesienia terenowego na obszarze ok. 170 ha.  

Na pozostałym terenie przewiduje się odtworzenie aktualnej rzeźby terenu. Przy prawidłowo 

prowadzonej rekultywacji i zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych istnieje możliwość 

poprawienia jego walorów krajobrazowych i rozwoju jego funkcji rekreacyjnej, a także 

zwiększenia wartości przyrodniczej poprzez wprowadzenie ekosystemów leśnych i wodnych. 

Tereny rolnicze przekształcone lub zlikwidowane poprzez powierzchniową eksploatacje złoża 

zostaną częściowo odtworzone. Przyjęte kierunki rekultywacji  to kierunki:  rolny, leśny, wodny  

i rekreacyjny. Po zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie między innymi 

kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornik wodny. 

 

W studium ustalono nastepujace zasad ochrony terenów zielonych 

W celu utrzymanie i rozwoju terenów zielonych na terenie gminy należy: 
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- prowadzenie zalesień terenów wytypowanych w planie granic polno – leśnych, celem 

uzyskania ciągłości przestrzennej obszarów leśnych, 

- uzupełnienie zadrzewień o charakterze ekologicznym i krajobrazowym, glebochronnym, 

wiatro i wodochronnym, poprzez wprowadzenie zadrzewień śródpolnych oraz wzdłuż 

dróg, 

- zachowanie ciągów ekologicznych głównie wzdłuż obniżeń terenowych i dolin rzecznych,  

- wprowadzenie zieleni podkreślającej cechy krajobrazowe, 

- utrzymanie układu terenów otwartych, 

- ochrona zieleni cmentarnej stanowiącej skupisko głównie zieleni wysokiej na terenie 

cmentarzy czynnych (ZC) i nieczynnych (ZCn), 

- ochrona obszarów ogrodów działkowych i terenów zielonych towarzyszących obiektom 

sportu i rekreacji, stanowiących uzupełnienie powierzchni biologicznie czynnej 

 

W studium ustalono nastepujace zasad lokalizacji obiektów i urzadzeń zwiazanych z 

energetyka z odnawialnych źródeł energii  

 W zawiązku z obowiązywaniem Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych i wynikających z niej ograniczeń, w Studium nie wskazuje się nowych 

terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

W studium wskazano obszary dopuszczalnej lokalizacji odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki, 

o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 

Obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie tych urządzeń, wraz z ich strefami ochronnymi, 

zostały ustalone na załączniku graficznym do uchwały studium – oznaczone symbolem R/E. 

Na terenie gminy dopuszcza się lokalizację mikroinstalacji, instalacji odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej 

w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie 

większa niż 50 kW, realizowane na własne potrzeby. 

  

W studium okreslono założenia kształtowania systemu komunikacji samochodowe/j  

Podstawą kształtowania rozwoju sieci drogowej w gminie są następujące założenia: 

- przystosowanie dróg wojewódzkich nr 263 i 266 do klasy technicznej G, 

- kontynuacja modernizacji sieci dróg powiatowych i gminnych w celu dostosowania 

do standardów technicznych Z lub L, 

- przeciwdziałanie obudowie dróg wojewódzkich ciągami zabudowy mieszkaniowej z 

bezpośrednimi zjazdami indywidualnymi na te drogi, 

- włączanie istniejących i nowych układów zabudowy do drogi wojewódzkiej poprzez 

drogi obsługujące (serwisowe) usytuowane wzdłuż jej pasa drogowego, ze 

skrzyżowaniami w odległościach określonych przez przepisy szczególne, 

- wykorzystywanie w szerszym zakresie dróg wewnętrznych do obsługi 

nowoprojektowanych zwartych układów zabudowy. 
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6. ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

 
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO 
 
 Srodowisko przyrodnicze gminy Wierzbinek w  części północno - wschodniej jest 

przekształcone na skutek działalności wydobywczej kopalini wegla brunatnego. Mimo tych 

przekształceń w obszarze gminy Wierzbinek większość walorów przyrodniczych.została 

zachowana.Zachowany jest południowy, południowo - zachodni i południowo - wschodni układ 

sieci hydrograficznej. Nie nastąpiła  defragmentacja przestrzenna poszczególnych komponentów 

krajobrazu. 

 Niekorzystnym zjawiskiem są zachodzące przemiany w strukturze agrarnej, polegające na  

użytkowania niektórych łąk i pastwisk (szczególnie podmokłych) lub zamianie ich na grunty orne. 

Pociąga to za sobą bardzo istotne zmiany w charakterze lokalnych ekosystemów poprzez 

wymuszenie zmian ilościowych i jakościowych w obrębie poszczególnych zbiorowisk roślinnych i 

związanych z nimi grup gatunków zwierząt. 

 Kolejnym zjawiskiem jest wzrost urbanizacji na obszarach dotychczas pozbawionych takiej 

zabudowy. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest zabudowa skraju lasów, w obrębie strefy 

ekotonalnej, blokująca wytworzenie się trwałych powiązań przestrzennych i ekologicznych 

pomiędzy sąsiadującymi ze sobą środowiskami polnym i leśnym. 
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Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie będzie miała wpływu na cele, integralność 

ispójność obszarów chronionych. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na 

Goplańsko-Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Realizacja ustaleń zmianystudium nie 

pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Zmiana studium 

dotyczy antropologicznie zmienionych gruntów rolnych, na których zlokalizowano zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną położoną bezpośrednio przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej. 

Tereny objęte zmianą studium to użytkowane grunty rolne.Obszar objęty opracowaniem nie 

znajduje się na obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. 

 

6.1. Przewidywane znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, Nadgoplański Park 

Tysiąclecia, a także na środowisko 

Na terenie gminy Wierzbinek nie znajdują się obszary Natura 2000.  Realizacja ustaleń zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek nie 

będzie miała wpływu na cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność i spójność sieci 

obszarów chronionych.Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary 

Natura 2000 iGoplańsko-Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Realizacja ustaleń 

zmianystudium nie będzie miała wpływu na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

wszczególności: nie może pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkówroślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub wpłynąćnegatywnie na gatunki, 

dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, czypogorszyć integralność obszaru 

Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.Zmiana studium dotyczy antropologicznie 

zmienionych gruntów rolnych, na którychzlokalizowano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

położoną bezpośrednio przyistniejącej zabudowie mieszkaniowej. 
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Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, ich integralność i spójność 

jak również na Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Tereny objęte zmianą studium to intensywnie użytkowane grunty rolne. 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze zagrożonym osuwaniem sięmas 

ziemnych.ą 

 

6.1.1.  Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 
 
 Negatywne oddziaływanie bezpośrednie, stałe, związane ze zmianą zagospodarowania 

terenu. Zabudowa uszczupli powierzchnię biologicznie czynną. 

 Negatywne oddziaływanie bezpośrednie, stałe to działalność odkrywkowa w rejonie 

Tomisłwic.W  ramch zmiany studium nie wyznacza się nowych obszarów działalności 

wydobywczej wegla brunatnego. Odkrywka " Tomosławice " znajduje się  poza zasięgiem 

obszarów chronionych.  Oddziaływania jej działalności na  tereny chronione  można uznać za 

znikome. Mimo wyznaczenie znaczącego obszaru wydowywczego w ramach strefy PG zachowano 

korytarze ekologiczne  oraz ważniejsze powiązania między terenamidolinnymi i leśnymi. 

 Pozytywne oddziaływanie długoterminowe będzie zagospodarowaniu terenu zielenią 

towarzyszącą w ramach ustalonych w zmianie studium powierzchni biologicznie czynnych dla 

roznych funkcji zabudowy od mieszkaniowej do produjcyjnej i usługowej  (od 10 % do 50 %). 

 Pozytywne oddziaływanie długoterminowe to zachowanie ciągów ekologicznych wzdłuż 

dolin rzecznych, wprowadzenie zieleni podkreślającej cechy krajobrazowe, ochrona bagien i 

torfowisk. Zachowanie i ochrona lasów, zadrzewień oraz terenów w sąsiedztwie cieków wodnych 

przyczyni się do utrzymania  bioróżnorodności. 

Oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, związane ze zmianą przeznaczeniaterenów upraw 

rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej, zniszczeniem istniejącejroślinności i zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnej. Wyłączenie powierzchni zdotychczasowego użytkowania 

rolniczego oraz całkowite przeobrażenie warstwy glebowejna terenie zajętym pod budynki, co 

spowoduje zanik istniejących ekosystemów roślinnychna tych terenach. Projekt zmiany studium nie 

wpłynie na różnorodność biologicznąrozumianą jako liczebność i kondycję populacji 

występujących gatunków, w szczególnościgatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich 

siedlisk. Na terenie objętym zmianąstudium nie występują gatunki i siedliska podlegające ochronie. 

Wprawdzie zmniejszona zostanie powierzchnia biologicznie czynna, ale powstanie różnorodna 

zieleń towarzysząca. Obsadzenie różnorodną roślinnością towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej 

będzie sprzyjać bioróżnorodności 

Oddziaływanie długotrwałe - ustalono udział powierzchnibiologicznie czynnej w powierzchni 

działki budowlanej: nie mniej niż 50 %. Powierzchnię terenu biologicznie czynną działki 

budowlanej należy zagospodarować zróżnicowanązielenią 

 Nie stwierdza się znaczącego negatywnego oddziaływania projektu zmiany studium na 

bioróżnorodność . 

 

6.1.2.Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
 Zmiana studium w niewielkim stopniu wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne. Nie 

przewiduje się w projekcie zmiany studium przedsięwzięć mogących mieć znaczące oddziaływanie 

na wodę. Wyznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową tereny w zmianie studium stanowią 

kontynuację lub uzupełnienie istniejącej zabudowy. Tereny te wyposażone są w gminną kanalizację 
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sanitarną, do której będą odprowadzone ścieki bytowe i przemysłowe a więc nie zachodzi obawa 

zanieczyszczenia wód ze strony przedsięwzięć objętych zmianą studium. Realizacja ustaleń zmiany 

studium nie będzie miała wpływu na stosunki wodne oraz zasoby ilościowe i jakościowe. W 

zmienianym studium utrzymano wskazania obowiązującego aktualnie studium. Do ważniejszych 

zadań w zakresie ochrony wód wskazanych  w   obowiązującym studium    należą: 

- ochrona istniejącego systemu rowów melioracyjnych, 

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu czystości wód w jeziorach i ciekach, 

- zakaz zrzutu ścieków bytowych i przemysłowych  bez oczyszczenia, 

- objęcie monitoringiem stanu czystości wód, 

- zachowanie roślinności łęgowej stanowiącej naturalny filtr zanieczyszczeń. 

 Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych 

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” 

 Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania realizacji ustaleń zmiany studium na wodę, na 

jej zasoby ilościowe i jakościowe. 

 

6.1.3.  Oddziaływanie hałasowe 
 Zgodnie z zapisem w Studium oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą musi się ograniczać do granic własności inwestora. W przypadku zaistnienia 

możliwości przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiskana terenach podlegających 

ochronie akustycznej należy zastosować skuteczne środki techniczne, technologiczne lub 

organizacyjne ograniczające ponadnormatywne oddziaływanie hałasowe co najmniej do wartości 

dopuszczalnych. 

 Znaczące oddziaływanie hałasowe ograniczone w czasie i przestrzeni nastąpi  jedynie 

podczas eksploatacji złoża kruszyw naturalnych w Pamiątce i Władysławowie. 

 Brak aktualnych pomiarów oddziaływania hałasowego od dróg wojewódzkich z terenu 

gminy Wierzbinek. 

 

6.1.4. Oddziaływanie na  ludzi 
 Oddziaływanie negatywne pośrednie, długoterminowe, nieodwracalne na skutek 

zmniejszania się powierzchni biologicznie czynnej. . 

 Negatywne długoterminowe – dyskomfort powodować może zmiana krajobrazu z 

rolniczego na  zabudowany.   

 Pozytywne oddziaływanie, długoterminowe, pośrednie – poprawa materialnego poziomu 

życia poprzez zatrudnienie  i  rozwój gospodarczy gminy, polepszenie się warunków bytowania 

poprzez budowę nowych budynków mieszkalnych, właściwą gospodarkę wodno – ściekową i zieleń 

towarzyszącą. 

Panele fotowoltaiczne dopuszczone do zainstalowania w zmianie studium wytwarzane są z krzemu, 

który naturalnie występuje w przyrodzie, nie emitują hałasu ani szkodliwego pola 

elektromagnetycznego. Granica obszaru objętego instalacją fotowoltaiczną stanowigranicę strefy 

ochronnej odnawialnych źródeł energii 

 

6.1.5. Oddziaływanie na zwierzęta 
 Oddziaływanie, pośrednie. Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej wpłynie na 

zmniejszenie powierzchni bytowania i żerowania zwierzątHałas towarzyszący procesom 
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budowlanym w fazie realizacji nowych inwestycji powoduje płoszenie zwierząt – oddziaływanie 

czasowe. Można się spodziewać kolizji ptaków z panelami fotowoltaicznymi, przy próbie 

lądowania na panelach, które wskutek efektu odbicia lustrzanego będą imitowały taflę wody. 

Panele fotowoltaiczne powinny być wyposażone w antyrefleksyjne powłoki celem wyeliminowanie 

oślepienia żerującego ptactwa. Obszar opracowania znajduje się poza głównymi szlakami migracji 

ptaków. Posadzone przy nowej zabudowie drzewa będą stanowiły ostoję ptactwa. 

 Pozytywne – zakaz zabudowy terenów łąk i ochrona zieleni towarzyszącej, ochrona 

korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Noteć i Pichna. 

 

6.1.6. Oddziaływanie na rośliny 
 Negatywne  długoterminowe oddziaływanie na rośliny, zmniejszenie   powierzchni 

biologicznie czynnej, zmniejszenie plonowania. W środowisku roślinnym nastąpią częściowe 

zmiany, zanik roślinności naturalnej na rzecz gatunków synantropijnych. 

 Pozytywnie stałe -  ustalona w planie powierzchnia biologicznie czynna będzie 

zagospodarowana bardziej intensywnie poprzez wprowadzenie zieleni towarzyszącej i wzroście 

bioróżnorodności.  

 Pozytywne - w projekcie zmiany studium wprowadzono ustalenia o ochronie terenów 

zielonych,  

 - uzupełnienie zadrzewień o charakterze ekologicznym i krajobrazowym, glebochronnym, 

wiatro i wodochronnym, poprzez wprowadzenie zadrzewień śródpolnych oraz wzdłuż dróg,  

 - zachowanie ciągów ekologicznych głównie wzdłuż obniżeń terenowych  i dolin rzecznych, 

 - wprowadzenie zieleni podkreślającej cechy krajobrazowe, 

 - wyznaczenie nowych terenów pod zalesienie. 

 - wyłączono z zabudowy tereny łąkowe i korytarzy ekologicznych. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie spowoduje znaczącego oddziaływania na rośliny.  

 

6.1.7. Oddziaływanie na powietrze 
 Oddziaływanie pozytywne długoterminowe – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 

preferowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych niepowodujących nadmiernej emisji 

zanieczyszczeń takich jak olej opałowy, gaz, oraz odnawialnych źródeł energii: biomasy, siłowni 

wiatrowych. W przypadku stosowania  paliw stałych do celów grzewczych wskazane jest 

stosowanie wysokosprawnych kotłów. 

 Pozytywne długoterminowe przez wprowadzenie nakazu, iż oddziaływanie związane z 

prowadzoną działalnością nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska, 

określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny, 

równocześnie negatywne – nowe przeznaczenie terenów rolnych na budynki mieszkalne, usługowe 

i produkcyjne może skutkować niekorzystnym oddziaływaniem na powietrze z tytułu 

wprowadzenia gazów  lub pyłów do powietrza.   

 Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

powietrze atmosferyczne.  

 

6.1.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 
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 Negatywne, zagospodarowanie terenu pod budownictwo na powierzchni biologicznie 

czynnej,  działanie stałe, bezpośrednie, zwiększające degradację powierzchni ziemi.  

 Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi i strukturę gleby może  wystąpić w 

wyniku działania sprzętu budowlanego podczas realizacji obiektów budowlanych, niekorzystne 

przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu. 

 Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie zbiorników na ścieki na terenach nie 

skanalizowanych. Przepełnione i nieszczelne zbiorniki mogą spowodować skażenie powierzchni 

ziemi i wód gruntowych.  

 Pozytywne – stałe nakaz podłączenia obiektów do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu 

lub budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonych.  

 Pozytywne długoterminowe przez wprowadzenie obowiązku selektywnego gromadzenia 

odpadów w przystosowanych workach oraz przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia 

zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami. Zbędne masy ziemi powstające w czasie 

realizacji inwestycji należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicy działki 

własnej lub sąsiednich lub składować zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.  

 

 

6.1.9. Oddziaływanie na krajobraz 
 Pozytywne bezpośrednie, stałe, na terenie gminy  gdzie dominuje krajobraz kulturowy 

wiejski w wyniku ustaleń planu ma szanse ulec poprawie poprzez narzucenie estetycznych 

standardów budownictwa, i poszanowania tradycji kulturowych , zachowania jak najwięcej terenów 

zalesionych i łąkowych  

 Miejscowe niekorzystne obniżenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych nastąpi 

poprzez przeznaczenie pod zabudowę terenów dotychczas niezabudowanych. Nie będzie to 

oddziaływanie znaczące ponieważ projektowane przeznaczenie terenów pod zabudowę dotyczy 

uzupełnienia istniejącej zabudowy i w większości dotyczy zabudowy mieszkaniowej lub usługowej 

nie odbiegającej gabarytami od istniejącego budownictwa.  

 Pozytywne przez wprowadzenie dolesień i nasadzeń ciągów zieleni wzdłuż dróg i cieków. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie spowoduje znaczącego oddziaływania na krajobraz. 

 

6.1.10. Oddziaływanie na klimat 
 Ze względu na niewielkie przepływy w rzece Noteć i równinne ukształtowanie powierzchni 

tereny w gminie nie są narażone na tak ekstremalne zjawiska jak powodzie i osuwiska. 

 Oddziaływanie pozytywne  długotrwałe związane  jest z wprowadzeniem zalesień oraz 

zachowaniem istniejącej zieleni łąkowej, drzewiastej i krzaczastej w  korytarzu  ekologicznym rzeki 

Noteci i Pichny.   

 Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania 

mgieł towarzyszą płytko występującym wodom gruntowym oraz terenom podmokłym. Pewien 

swoisty mikroklimat wprowadzają również kompleksy leśne rozproszone po terenie gminy, w 

postaci większych lub mniejszych enklaw. Cechuje je także większa wilgotność powietrza oraz 

zaciszność.. 

 Zachowanie terenów rolnych, wyłączenie spod zabudowy terenów łąkowych i leśnych, 

zwiększenie lesistości gminy umożliwia poprawę warunków wilgotnościowych. Wobec ogólnych 
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zmian klimatycznych istotna staje się ochrona struktur przyrodniczych oraz zachowanie spójności i 

drożności sieci ekologicznej na poziomie subregionalnym. Zapewnienie ochrony struktur 

przyrodniczych jest podstawą elementów adaptacji przestrzeni do zmian klimatu. 

 Oddziaływaniem negatywnym na klimat są wszelkie zaburzenia ładu przestrzennego w 

środowisku.  

 Negatywnym oddziaływaniem na klimat będzie zapylenie, związane z pracą sprzętu i 

środków transportu, oraz emisja gazów cieplarnianych z urządzeń grzewczych. Biorąc pod uwagę 

zakres i częstotliwość tych  oddziaływań nie będą to oddziaływania znaczące.  

Realizacja ustaleń zmiany studium wpłynie dodatnio na lokalne warunki klimatyczne na terenie 

gminy Wierzbinek. 

 

6.1.11. Oddziaływanie na zabytki 
 Pozytywne oddziaływanie długoterminowe. Ustalenia studium zobowiązują do zachowania 

obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochroniedóbr kultury i ochronie 

przyrody. Należą tu parki podworskie, park krajobrazowy, zespół folwarczny, cmentarze  i 

synagoga. 

 Pozytywne, dla terenów znajdujących się w strefach ochrony stanowisk archeologicznych 

ustalono obowiązek nadzoru archeologicznego podczas prac związanych z robotami ziemnymi.  

 

6.1.12. Oddziaływanie na dobra materialne 
 Oddziaływanie pozytywne. Nastąpi wzrost wartości terenów przewidzianych pod 

działalność gospodarczą i budownictwo. 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

 

6.2. Oddziaływanie istniejących dróg 
 Przez teren  gminy Wierzbinek przechodzi droga wojewódzka nr 266, fragment drogi 263  

oraz drogi powiatowe i gminne. Drogi te są źródłem oddziaływań takich jak: 

- do powietrza przedostają się węglowodory, tlenek azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, 

tlenek siarki 

- hałas komunikacyjny 

- zanieczyszczenie gleby w pobliżu drogi metalami ciężkimi 

Te wszystkie oddziaływania mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi. 

 Aby zminimalizować oddziaływanie hałasowe dla nowej zabudowy mieszkaniowej, wzdłuż 

drogi zlokalizowano w obowiązującym Studium obiekty usługowe, które pełnią rolę akustycznej 

bariery, dla obiektów istniejących, taką barierą może być pas zieleni izolacyjnej lub zastosowane 

rozwiązania techniczne. Na drogach  powiatowych   i gminnych  natężenie ruchu jest niewielkie, a 

więc mniejsze oddziaływanie. 

 Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi należy lokalizować poza zasięgiem 

ponadnormatywnego oddziaływania dróg (w zakresie emisji hałasu, drgań i wibracji oraz emisji 

substancji do powietrza), przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w zasięgu tego 

oddziaływania pod warunkiem zastosowania skutecznych środków technicznych ograniczających 

ponadnormatywne oddziaływanie dróg co najmniej do poziomów dopuszczalnych, określonych w 
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przepisach odrębnych. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych m.in. z 

eksploatacją dróg zapewniają zarządzający tym obiektem. 

Brak aktualnych danych odnośnie akustycznego oddziaływania dróg wojewódzkich i magistrali 

kolejowej na terenie gminy Wierzbinek. Większość trasy kolejowej biegnie przez tereny leśne. W 

rejonie projektowanej zabudowy usługowo – mieszkaniowej w sąsiedztwie trasy kolejowej projekt 

zmiany studium przewiduje pas zieleni wysokiej zimozielonej o szerokości ok. 100 m. Nowe 

obiekty budowlane i zabudowę mieszkaniową należy lokalizować poza zasięgiem 

ponadnormatywnego oddziaływania (w zakresie emisji hałasu, drgań i wibracji, oraz emisji 

substancji do powietrza) przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w zasięgu tego 

oddziaływania, pod warunkiem zastosowania skutecznych środków technicznych, technologicznych 

lub organizacyjnych ograniczających ponadnormatywne oddziaływaniedróg i kolei na tereny 

podlegające ochronie akustycznej co najmniej do wartości dopuszczalnych określonych w 

przepisach odrębnych. 

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w 

Koninie corocznie raz w roku na wiosn ę wykonuje zamiatanie na sucho dróg wojewódzkich przy 

krawężnikach.  
Brak danych o realizowaniu mokrego czyszczenia dróg powiatowych w okresie sprawozdawczym. 

 

 

6.3. Oddziaływanie linii elektroenergetycznych 
 
 Dla istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych ustalono pasy technologiczne 
w granicach których zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie linii w zakresie pół 

elektromagnetycznych i hałasu. 

Szerokość pasów technologicznych wynosi: 

- dla linii napowietrznej  linia 220kV – 50 m ( po 25 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii napowietrznej  110kV – 22 m ( po 11 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii napowietrznej linia 30kV – 7,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, 

- dla linii napowietrznej  linia 15kV – 14 m ( po 7 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii napowietrznej  linia 0,4kV – 7 m ( po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii kablowej 110kV – 3 m ( po 1,5 m po każdej ze stron od osi linii), 

- dla linii kablowej 15kV i 0,4 kV  – 1,4 m ( po 0,7 m po każdej ze stron od osi    linii). 

W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz realizacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 Poza obrębem pasów technologicznych nie występuje ponadnormatywne oddziaływanie linii 

w zakresie emisji pól elektromagnetycznych oraz hałasu. 

 

6.4.Oddziaływanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 500 kW 

 Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych przynosi korzyści środowisku i jest zgodne z 

zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie takich urządzeń, dzięki zastępowaniu 
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konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i 

pyłów ,co powoduje korzystne skutki dla środowiska w skali lokalnej (spadek zanieczyszczenia 

powietrza, lepsze warunki aerosanitarne dla ludzi), a także globalnej (ograniczenie efektu 

cieplarnianego). Produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest zgodna z Polityką Ekologiczną 

Państwa. Realizacji programu budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł   

wpisuje gminę  w proekologiczną politykę państwa, w ramach której wspiera się możliwość 

pozyskiwania ekologicznych źródeł energii.   

 

Wariant a) panele fotowoltaiczne  

 zlokalizowane poza terenami  podlegającymi ochronie nie należą do urządzeń mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Farma  fotowoltaiczna nie będzie się  z poborem 

wody, wytwarzaniem ścieków oraz emisją  substancji do powietrza. Nie  przewiduje się aby 

eksploatacja farmy fotowoltaicznej mogła wiązać się z naruszeniem standardów środowiska. 

Realizacja przedsięwzięcia  będzie się wiązała ze zmianą użytkowania gruntów rolnych na 

nierolne.  

Wariant  b) siłownie wiatrowe  . 

W wyniku funkcjonowania elektrowni wiatrowych nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 

na świat roślin.Na ptaki elektrownie wiatrowe działają odstraszająco. Najnowsze badania donoszą, 

że wbrew dotychczasowym przekonaniom migrujące ptaki albo omijają elektrownie przelatując, 

albo wybierają drogę między turbinami. (źródło informacji: Internet: Elektrownie Wiatrowe - Ocena 

ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej przytoczone za 

magazynem Biology Letters).  

 

  

7. EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
 PRZESTRZENNEGO OBSZARU GMINY 
 
 W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania orazograniczenia lub 

eliminacji niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się uwzględnienie następujących 

ograniczeń i uwarunkowań wynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu 

opracowania oraz obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych. 
 
Ochrona klimatu akustycznego 

 

  zaleca się wykorzystanie rozwiązań technicznych pozwalających na stosowanie cichych 

  nawierzchni, zagłębianie ciągów komunikacyjnych, stosowanie izolacji roślinnej czy 

            instalowanie ekranów dźwiękochłonnych  

 

  zaleca się wskazanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  terenów 

            mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjno-wypoczynkowych (edukacja, opieka społeczna, 

            szpitale) objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 

  w przypadku lokalizacji uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych zaleca się  

 stosowanie zieleni izolacyjnej i ograniczenie uciążliwości do zajmowanych terenów; 
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  zaleca się ograniczanie uciążliwości związanych z oddziaływaniem hałasu na terenach  

 niezagospodarowanych na etapie planowania przestrzennego poprzez strefowanie  

 zabudowy, polegające na wprowadzaniu odpowiedniego zagospodarowania w   

 zależności od  istniejącego lub prognozowanego poziomu hałasu; 

 

  zaleca się skanalizowania tranzytowego ruchu samochodowego, w szczególności ruchu  

 ciężkiego, na trasach zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem się nadmiernego  

 hałasu; 

  

Ochrona środowiska gruntowo – wodnego 
 

 w zakresie gospodarki ściekowej powinien obowiązywać zorganizowany sposób 

 odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie, konieczne jest 

 dokończenie  przebudowy sieci kanalizacyjnej i zastąpienie kanalizacji  ogólnospławnej 

      kanalizacją  rozdzielczą; 

 

 na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych, jedynie w ostateczności, powinno 

 dopuszczać się do realizacji indywidualnych systemów gromadzenia ścieków, 

 konieczne  jest wyposażenie nowych terenów inwestycyjnych w kanalizacje 

 rozdzielczą; 

 

 wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych i utwardzonych (w tym 

 stacji  paliw i parkingów oraz terenów produkcyjnych), zanieczyszczone 

 substancjami  ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny być podczyszczone na 

 terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika; 
 

 zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych na terenach mieszkaniowych

 wykorzystywanie ich do nawodnień terenów zieleni,  
 
 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zaleca się ochronę ujęć 

 wodnych  oraz utrzymywanie jak najlepszej jakości wód powierzchniowych

 podziemnych; 

 

 konieczne jest także ograniczenie uciążliwych dla środowiska nawozów mineralnych i 

 środków ochrony roślin oraz racjonalne dozowanie tych o niskiej uciążliwości; 

 

 zaleca się utrzymanie dużej powierzchni obszarów czynnych biologicznie. 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
 

 wskazane jest wykorzystanie do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz budynków 

 użyteczności publicznej kotłowni działających na proekologiczne paliwa (olej, gaz, 

 biomasa) oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej emisyjności, 

 zaleca  się także wykorzystanie w większym zakresie źródeł energii odnawialnej 

 (energia  słoneczna, geotermalna, wody, wiatru); 
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 zaleca się ograniczanie wykorzystywania przy ogrzewaniu materiałów szkodliwych 

 (szczególnie paliw stałych, np. węgla); 
 

 wszystkie przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu na terenie 

 opracowania muszą posiadać aktualne decyzje „pozwolenie na emisję” lub 

 „pozwolenie  zintegrowane”; 
 

 zaleca się wykorzystanie zieleni wysokiej przydrogowej do częściowego 

 pochłaniania zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

 

 

Ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i architektonicznych 
 

 dla terenów zabudowy powinno się określić minimalny udział powierzchni 

 biologicznie  czynnej zapewniający prawidłowe funkcjonowanie zieleni ; 

 

 kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego gminy musi uwzględniać 

 zachowanie lokalnego systemu powiązań przyrodniczych i jego zewnętrznych 

 połączeń; 
 

 w zakresie gospodarki rolnej zaleca się zabezpieczenie gruntów rolnych przed zmianą  ich 

 przeznaczenia na cele nierolnicze poprzez racjonalne gospodarowanie  przestrzenią oraz 

 ochronę gruntów przed erozją wodną i wietrzną poprzez  wykorzystanie zadrzewień 

 śródpolnych oraz zadarniania wzdłuż cieków wodnych; 
 

 w zakresie ochrony ekosystemów leśnych zaleca się zachowanie jak największej 

 różnorodności ekosystemów leśnych, ograniczanie monokultur na rzecz prowadzenia 

 gospodarki leśnej ukierunkowanej na budowę drzewostanów zgodną z potencjalną 

 roślinnością naturalną, zaleca się wskazanie terenów do zalesienia; 
 

 ewentualne nowe tereny inwestycyjne powinny być lokalizowane poza terenami o 

 wysokich walorach przyrodniczych, ale także w niezbyt bliskiej odległości terenów 

 mieszkaniowych; 

 

 rozwój zabudowy mieszkaniowej powinien być ograniczony do sąsiedztwa terenów już 

 zainwestowanych jako uzupełnienie ich struktury przestrzennej i powinien być 

 skorelowany  z rozwojem infrastruktury technicznej, planowana zabudowa powinna  być 

dostosowana do  charakterystyki architektonicznej istniejącej zabudowy w celu  ochrony 

walorów krajobrazu kulturowego,  

 

 dopuszcza się na obszarach zurbanizowanych oraz poza nimi lokalizację instalacji do 

 pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności mikrowiatraków, 

 paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. 

 

Planowanie przestrzenne 
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 pożądaną zasadą postępowania jest ograniczanie ekspansji rozwojowej na obszarach 

 otwartych. Intensywność użytkowania powinna rosnąć na terenach już lub 

 zdegradowanych, które straciły swoje dotychczasowe funkcje; 

 

 preferowane powinno być ponowne wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy 

 zamiast  ekspansji na tereny niezabudowane (priorytet brownfield ponad  greenfield), 

 

Adaptacji do zmian klimatu 
 
 

 uwzględnienie w planowaniu przestrzennym konieczności zwiększenia obszarów 

 zieleni i obszarów wodnych, stanowiących korytarze przewietrzania, 
 

 adaptacji systemu gospodarowania wodami opadowymi do zwiększonej  częstotliwości 

występowania opadów nawalnych, w tym promowanie  systemów  małej retencji, 
 
Promieniowanie elektromagnetyczne 
 

 zaleca się skablowania linii wysokiego napięcia przebiegających przez obszary  

 zabudowane; 
 

 zaleca się optymalizacji miejsc lokalizacji nadajników bazowych telefonii 

 komórkowych, w tym wykorzystywania istniejących lokalizacji do montażu nowych 

 nadajników. 

 

 W projekcie zmiany studium uwzględniono uwarunkowania określone w opracowaniu 

 ekofizjograficznym 

 

 Studium respektuje obowiązujące przepisy prawne związane z ochroną środowiska na 

terenach przebywania ludności. Dotyczy to m. in. standardów jakości powietrza,  akustycznych, pól 

elektromagnetycznych, odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów. 

 W kształtowaniu struktury przyrodniczo - funkcjonalnej gminy przyjęto zasadę 

zrównoważonego rozwoju uwzględniającą rozwój społeczny i gospodarczy gwarantujący ochronę 

środowiska przyrodniczego, zarówno wszystkich jego elementów jak i obszarów szczególnie 

cennych przyrodniczo poprzezzapewnienie ładu przestrzennego i dostosowanie zabudowy do 

wymogów krajobrazu oraz ochronę różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, wodnych, i 

łąkowych.W odniesieniu do terenów zielonych ustalono zachowanie ciągów ekologicznych 

(korytarzy ekologicznych) dolin rzecznych jako lokalnego systemu powiązań przyrodniczych, 

zapewniających równowagę w środowisku. Pozostawiono  otwarte doliny cieków, które spełniają 

rolę naturalnych dróg przewietrzania gminy. Zaproponowano wzbogacenie ekosystemów zieleni 

gminy poprzez: wprowadzenie zieleni krajobrazowo – izolacyjnej wzdłuż infrastruktury, cieków 

wodnych oraz zielieni śródpolnej oraz wprowadzenie zieleni leśno - rekreacyjnej na obrzeżu   

odkrywkowej kopalni. 
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8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE  LUB 
 KOMPENSOWANIENEGATYWNYCH DZIAŁAŃ NA ŚRODOWISKO ORAZ 
 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 
 

 Głównym zagrożeniem dla jakości środowiska na obszarze gminy jest niekontrolowany 

rozwój terenów zurbanizowanych kosztem terenów rolniczych i cennych przyrodniczo. Poważnym 

problemem jest emisja niskaz indywidualnych palenisk domowych oraz rozwój zabudowy bez 

odpowiedniego zapewnienia infrastruktury kanalizacyjneji zaopatrzenia w ciepło. Przez obszar 

gminy przebiegają także korytarze komunikacyjne tras o znaczeniu wojewódzkim oraz prowadzona 

jest działlnośc wydobywcza wegla brunatnego -odkrywka Tomisławice.  

 W zakresie ładu przestrzennego konieczny jest harmonijny rozwój poszczególnych 

miejscowości  oraz ograniczenie rozproszenia zabudowy. Korzystanie z walorów środowiska 

przyrodniczego powinno zakładać zachowanie równowagi tak, aby zapobiegać negatywnej 

antropopresji. Ochronie powinny podlegać zarówno obszary cenne przyrodniczo, obszary leśne 

oraz łąkowe. Działania inwestycyjne w tych obszarach powinny uwzględniać zachowanie walorów 

przyrodniczych wraz z ich bioróżnorodnością i georóżnorodnością. W celu ograniczenia 

negatywnego oddziaływania realizacji Studium na środowisko przedstawia się następujące wnioski 

i propozycje działań: 

 

realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w Studium powinna być poprzedzona 

wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną 

powinien być prowadzony ścisły nadzór budowlany w celu uniknięcia nadmiernej 

rozbudowy i budowy nowych obiektów budowlanych. 
 
 Ustalenia analizowanego Studium są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami 

ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznegoi społecznego 

gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami 

planistycznymi obowiązującymi na terenie powiatu i województwa i wykorzystują instrumenty 

planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Ustalenia 

Studium nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych i 

zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska na obszarach zurbanizowanych, 

dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach 

Studium uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w 

kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Należy też zwrócić uwagę, 

że dokument Studium stanowi jedynie ramy rozwoju przestrzennego gminysprecyzowane 

następnie bardziej szczegółowo na etapie planów miejscowych. Dlatego Studium dopuszcza na 

poszczególnych terenach różnorodne przeznaczenia np. zabudowę mieszkaniową, ale też 

rekreacyjną czy zieleń. Umożliwia to regulowanie, „wariantowanie” zagospodarowania na 

poszczególnych terenach oczywiście w ramach ustalonych w Studium ogólnych zasad. 

 

Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 
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 Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), prognoza oddziaływania na 

środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 

Poniżej zawarto propozycje zastosowania działań mogących zminimalizować niekorzystne 

oddziaływania będące skutkiem wprowadzenia w życie postanowień zmiany Studium, w tym 

oddziaływania na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 

 

Działania minimalizujące negatywne oddziaływania 
 
 Zaleca się ewentualną lokalizację zabudowy w sąsiedztwie istniejących dróg 

utwardzonych lub polnych i pozostawienie wnętrz lub zaplecza działek budowlanych jako 

powierzchni biologicznie czynnych. 
 
 Zaleca się zachowanie jak największej ilości zadrzewień przydrożnych i śródpolnych w 

celu ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych. 

 

  Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez racjonalne 

gospodarowanie zasobami naturalnymi bez naruszania równowagi środowiska; 

  Zapewnienie ciągłości ekologicznej; 

  Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych powinna się odbywać poprzez 

eliminowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki, budowę oczyszczalni ścieków i 

kompleksową realizację infrastruktury; 

  Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszczono stosowanie szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, z których ścieki musza być systematycznie wywożone przez 

koncesjonowanego przewoźnika do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków; 

 
 W trakcie realizacji dróg planowanych prace ziemne prowadzić tak, aby nie uszkadzać 

systemu korzeniowego towarzyszących zadrzewień i w jak najmniejszym stopniu prowadzić 

wycinkę drzew. 
 
  Wszelkie sieci infrastrukturalne, które będą w przyszłości doprowadzone do obszarów 

zurbanizowanych powinny towarzyszyć planowanym ciągom komunikacyjnym lub być 

lokalizowane z jak najmniejszym naruszeniem siedlisk. 
 

  Dla ogrzewania budynków zaleca się stosowanie proekologicznych mediów 

grzewczych, systemów bazujących na energii odnawialnej, celem ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza, w szczególności niskiej emisji.zanieczyszczeń powietrza, w 

szczególności niskiej emisji. 

 

  Nie należy lokalizować przedsięwzięć mogących mieć negatywne oddziaływanie na ptaki w 

zachodniej części gminy Wierzbinek (Broniszewo, Racięcin) gdyż tereny te stanowią bazę 

żywieniową dla gęsi zbożowej i gęsi biało czelnej, ptaków będących pod ochroną;utrzymanie i 
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wzbogacenie drzewostanu wzdłuż ciągów komunikacyjnych, które pełnić będą rolę bariery 

izolacyjnej; 

  Utrzymanie i wzbogacenie terenów parków podworskich (z uwzględnieniem wymogów 

konserwatorskich); 

  Polepszenie klimatu akustycznego terenów zabudowanych przez realizację ekranów 

akustycznych z zieleni izolacyjnej lub innych urządzeń przez zarządcę drogi; 

  Dla terenów zabudowanych   z pomieszczeniami na pobyt ludzi wznoszonych w zasięgu 

oddziaływania drogi, magistrali kolejowej należy zastosować środki techniczne zmniejszające 

oddziaływanie hałasowe na granicy terenu do poziomów ustalonych w przepisach odrębnych; 

  Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i innych oraz usuwanie ich przez 

koncesjonowane przedsiębiorstwa; 

  Prowadzenie monitoringu poziomu wód podziemnych na terenie objętym depresją; 

 
Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko 
 
  W przypadku odnotowania strat w środowisku przyrodniczych (np. w wyniku wycięcia 

drzew, zniszczenia łąk, zmniejszenia przestrzeni życiowej zwierząt) należy zapewnić 

odtworzenie siedlisk w innych miejscach. Przeznaczenie jakiegoś obszaru pod zabudowę nie 

musi oznaczać, że będzie ona cały zabudowany. To ile w rzeczywistości powstanie budynków 

zależy od wielu czynników, m.in. ekonomicznych czy społecznych. 

 

 

9. POTENCJALNE ZMIANY W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU 
 ZMIANY STUDIUM 
 

  Skutki odstąpienia od zmiany Studium to zniweczenie dążeń mieszkańców i władz gminy 

Wierzbinek do rozwoju gospodarczego gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. 

Zahamowanie przez zaniechanie realizacji budownictwa mieszkaniowego i  usługowego oraz 

niekorzystne rozpraszanie się zabudowy. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

strategicznym na poziomie gminy umożliwiającym prowadzenie skutecznej polityki przestrzennej 

oraz umożliwiającym pozyskiwanie odpowiednich środków finansowych na realizacja istotnych 

dla gminy przedsięwzięć inwestycyjnych (komunikacyjnych, infrastrukturalnych, gospodarczych). 

Brak realizacji ustaleń projektu Studium może przyczynić się do zakłócenia ładu przestrzennego 

oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju 

gospodarczego. Niekorzystne byłoby zaprzestanie realizacji działań w zakresie planowanego 

rozwoju przestrzennego gminy oraz rozwoju infrastrukturytechnicznej i systemu 

komunikacyjnego oraz ochrony i kształtowania systemówprzyrodniczych. 

Odstąpienie od zmiany Studium może także wprowadzać zagrożenie dlaśrodowiska w obszarach 

cennych przyrodniczo, których zachowanie jest istotne wpunktu widzenia integralności i ciągłości 

systemów przyrodniczych na terenie kraju.Przy braku realizacji zmiany Studium zapewnienie 

ochrony, powiązań i trwałościfunkcjonowania obszarów cennych przyrodniczo, byłoby 



94 

prawdopodobnie niewielkie iskutkowałoby znaczną ekspansją antropogeniczną. W przypadku braku 

realizacji projektu zmiany Studium gmina Wierzbinka  będzie rozwijać się w oparciu o obecnie 

obowiązujący dokument przyjęty uchwałą nr  XVIII/167/16Rady Gminy Wierzbinek z dnia  28 

listopada 2016 r.oraz w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. 

 

 

10. INFORMACJE O CELACH OCHRONY ŚRODOWSKA USTANOWIONYCH NA 
 SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I 
 LOKALNYM UWZGLEDNIONE W PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
 
 Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje 

międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.: 

 

 RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE 

ZMIAN KLIMATU określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego 

ocieplenia. Początkowo konwencja nie zawierała jakichkolwiek wiążących nakazów 

dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z czasem ustanowiono odpowiednie 

protokoły wprowadzające limity emisji. Najważniejszym jest protokół z Kioto z 1997 r. Będący 

międzynarodowym traktatem uzupełniający Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu i jednocześnie międzynarodowe porozumienie dotyczące 

przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Został wynegocjowany na konferencji w Kioto w 

grudniu 1997. Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 roku. Traktat funkcjonujący od 16 lutego 

2005 wygasł z dniem 31 grudnia 2012. Unia Europejska, a wraz z nią Norwegia, Islandia, 

Monako, Szwajcaria i Liechtenstein zrzeszone w Europejskim Obszarze Gospodarczym 

zobowiązały się przedłużyć swoje zobowiązania wynikające z Traktatu do roku 2020. 

Zaproponowany przez Komisję Europejską 6 listopada 2013 nowy Traktat w formie poprawki 

do Traktatu z Kioto nie został jeszcze ratyfikowany przez Unię Europejską. 

 

 PROTOKÓŁ MONTREALSKI W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBAŻAJĄCYCH 

WARSTWĘ OZONOWĄ Z 1987 R. WRAZ Z POPRAWKAMI LONDYŃSKIMI (1990 R.), 

WIEDEŃSKIMI (1992 R.). Protokół montrealski (do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy 

ozonowej) stanowi globalne porozumienie służące ochronie warstwy ozonowej w ziemskiej 

stratosferze poprzez stopniowe wycofywanie z obrotu chemikaliów, które ją zubożają. Takie 

stopniowe wycofywanie z obrotu obejmuje produkcję i zużycie substancji zubożających warstwę 

ozonową. Z uwagi na to, że substancjami zubożającymi warstwę ozonową są również gazy 

cieplarniane o znacznej sile działania, stopniowe wycofywanie z obrotu ma również kluczowe 

znaczenie dla łagodzenia zmian klimatycznych. Ponadto, pomimo tego, że 

wodorofluorowęglowodory (HFC) nie zubożają warstwy ozonowej, niniejszy Protokół ma na celu 

stopniowe zmniejszanie ich produkcji i zużycia, aby uniknąćzastępowania substancji zubożających 

warstwę ozonową wodorofluorowęglowodorami (HFC), które w znacznym stopniu przyczyniają się 

do zmian klimatu. Protokół montrealski został przyjęty w 1987 r. i wszedł w życie w 1989 r. 

Protokół ten był kilkakrotnie zmieniany. W najnowszej poprawce do Protokołu – poprawce z Kigali 
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wzywa się do stopniowego wycofywania z obrotu wodorofluorowęglowodorów (HFC). Emisje 

wodorofluorowęglowodorów (HFC) są objęte porozumieniem paryskim, zatwierdzonym na mocy 

decyzji (UE) 2016/1841. Protokół montrealski przyczynia się zatem do osiągnięcia celu utrzymania 

wzrostu temperatury na świecie znacznie 

Cele te w projekcie zmiany studium realizowane są przez:  

 Preferowanie źródeł ciepła o jak najniższej emisji 

 Określenie obszarów oraz kierunków i zasad rozwoju w obszarze gminy inwestycji z 

zakresu energetyki odnawialnej tj. elektrowni wiatrowych. 

  CELEM KONWENCJI BOŃSKIEJjest ochrona gatunków wędrownych zwierząt lub jej 

geograficznie wyodrębnionych części. Największym zagrożeniem dla zwierząt wędrujących jest 

utrata siedlisk niezbędnych do tego , aby mogły przeżyć na różnych etapach wędrówki. W ramach 

Konwencji Bońskiej zawarte zostało Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie EUROBATS. 

Cele te w projekcie zmiany studium realizowane są przez:  

 Zachowanie drożności korytarzy ekologicznych na terenie gminy wzdłuż rzeki Noteć i 

 Pichna. 

  KONWENCJA BERNEŃSKA O OCHRONIE DZIKIEJ FAUNY I FLORY 

EUROPEJSKIEJ ORAZ ICH SIEDLISK NATURALNYCH Z 1979 R. przepisy Konwencji 

Berneńskiej uwzględniają zarówno ochronę gatunków jak i ochronę siedlisk. Państwa UE 

wypełniają wymogi Konwencji Berneńskiej przede wszystkim poprzez wdrażanie dyrektywy 

siedliskowej i dyrektywy ptasiej. Strony Konwencji zobowiązują się do wprowadzenia środków 

ustawodawczych i administracyjnych oraz innych działań mających na celu ochronę siedlisk dzikiej 

fauny i flory w szczególności siedlisk gatunków wymienionych w załączniku I i II Konwencji. 

Państwa powinny zwracać szczególną uwagę na obszary ważne dla gatunków wędrownych, 

wymienionych w załączniku II i III, które znajdują się na szlakach ich wędrówek i spełniają rolę 

terenów zimowania, odpoczynku, żerowania, rozmnażania lub pierzenia. Dla takich obszarów oraz 

siedlisk naturalnych położonych na obszarach przygranicznych, Strony powinny podjąć współpracę 

z państwami graniczącymi na tych obszarach. Jednocześnie państwa ratyfikujące Konwencję 

Berneńską powinnyuwzględnić w swoich politykach planowania i rozwoju potrzebę ochrony ww. 

obszarów. Rezolucja nr 4 (1996) zawiera listę zagrożonych naturalnych siedlisk, które wymagają 

szczególnych działań ochronnych. Siedliska te chronione są w sieci obszarów chronionych 

Emerald, która w części znajdującej się na terenie UE wdrożona jest przez sieć obszarów Natura 

2000. Załączniki Konwencji zawierają wykaz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych, wobec 

których państwa powinny podjąć odpowiednie środki. 

 

 KONWENCJA RAMSARSKA O OBSZARACH WODNO – BŁOTNYCH z 1971 r. 

ze zmianami w Paryżu (1982 r.) i Regina (1987 r.), Konwencja ramsarska to potoczna nazwa 

układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 

1975 roku. Jest otwarta do podpisania na czas nieokreślony, dla wszystkich członków Organizacji 

Narodów Zjednoczonych lub którejś z jej wyspecjalizowanych agencji lub strony Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w 
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niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o 

populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo wnich przebywające. 

Wyznacza 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych; naturalnych lub 

sztucznych stałych lub okresowych, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub 

słonych, wraz z wodami morskimi. W czerwcu 2011 roku objęte konwencją ramsarską były 1933 

obszary o łącznej powierzchni ponad 189 mln hektarów. Do tej pory podpisało ją 171 krajów, a 

początkowymi sygnatariuszami w 1971 roku było 18 państw. Polska ratyfikowała konwencję w 

1978 roku. 

 KONWENCJA ONZ O OCHRONIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Z RIO 

DE JANEIRO, 1992 R., Konwencja o różnorodności biologicznej to umowamiędzynarodowa, 

zapewniająca globalne ramy prawne dla działań na rzeczbioróżnorodności. Została ona sporządzona 

w dniu 5 czerwca 1992 roku podczas tzw.Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, a weszła w życie w dniu 

29 grudnia 1993 roku. Tajedna z trzech konwencji siostrzanych – razem z konwencją klimatyczną 

orazkonwencją o pustynnieniu - jest obecnie jednym z najbardziej powszechnychporozumień 

międzynarodowych. Jej stronami jest 195 państw świata i jednaorganizacja międzynarodowa (Unia 

Europejska). Konwencja została ratyfikowanaprzez Polskę w 1996 r. Zgodnie z definicją zawartą w 

art. 2 konwencji, różnorodnośćbiologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 

pochodzących,m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów 

orazzespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębiegatunku, 

pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Konwencja ma trzy cele: ochronęróżnorodności 

biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy isprawiedliwy podział 

korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych.Oznacza to, że przy podejmowaniu 

postanowień i konkretnych działań równie ważne jest zachowanie całego bogactwa przyrodniczego, 

jak zaspokajanie potrzeb obecnychi przyszłych pokoleń ludzkich, przy przestrzeganiu zasady 

dzielenia się korzyściami zwykorzystania zasobów ze społecznościami, które te zasoby 

udostępniają. Każdepaństwo ma suwerenne prawo do korzystania z własnych zasobów 

przyrodniczych,zgodnie z prowadzoną polityką, zawartą w krajowej strategii różnorodności 

biologicznej i stosownym programie działań 

Cele te w projekcie zmiany studium realizowane są przez: 

 Utrzymanie istniejącej ochrony prawnej obszarów i obiektów o wysokich  wartościach 

przyrodniczych. 

 Zachowanie drożności systemu przyrodniczego gminy. 

 Zachowanie korytarzy ekologicznych  

 Zachowanie lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji przyrodniczych jako ostoi 

rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów wilgotności siedlisk i mikroklimatu. 

 Wykluczenie z zainwestowania związanego z energetyką odnawialną terenów w granicach 

chronionego krajobrazu. 

 Zakaz zabudowy terenów leśnych terenów łąk i pastwisk oraz terenów strefy 

przybrzeżnej jezior, 
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 Zachowanie możliwie maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej przy realizacji 

inwestycji i kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania terenów niezajętych 

pod inwestycję. 

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA sporządzona we Florencji dnia 20 

października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98). Konwencja krajobrazowa  to 

umowamiędzynarodowa, zapewniająca promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, 

a także organizowanie wspópracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. 

 

 Cele zmiany Studium uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze krajowej 

takie jak:  
 
 STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z 

PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.) Strategia jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa 

polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju określa 10 sektorów jako strategiczne, wśród nich związane z ochroną 

środowiska to: sektor odzysku materiałowego surowców, sektor ekobudownictwa (np. budynki 

pasywne, pikoenergetyka. Strategia zwraca uwagę w szczególności na kwestie, które zostały także 

wskazane do realizacji w zmianie Studium i proponuje podejmowanie problemów w zakresie: 

stopniowego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (w szczególności emitowanych do powietrza 

przez sektor komunalno - bytowy poprzez realizację programu „Czyste Powietrze”), zmniejszenia 

odpływu wody z terytorium Polski, sprawnej gospodarki odpadami, obejmująca ich wtórne 

wykorzystywanie surowcowe i energetyczne, wykorzystanie ciepła ziemi i innych odnawialnych 

źródeł energii, obniżenie ryzyka klęsk żywiołowych. 

 POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 2030 – STRATEGIA ROZWOJU W 

OBSZARZE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Polityka jest strategią zgodnie z 

ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a jej rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. W systemie 

dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje "Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". Polityka będzie stanowiła 

podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. 

Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w 

tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-

energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 

Polityka uchyla Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 
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w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. 

Poprawa stanu środowiska. Cel główny Polityki, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz 

obywateli i przedsiębiorców, przeniesiono wprost z SOR. Cele szczegółowe określono w 

odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie 

kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Cele 

szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów środowiskowych ma być 

wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności 

funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. Cele szczegółowe będą realizowane przez 

kierunki interwencji, które są zgodne z ogólnymi założeniami Studium: zrównoważone 

gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i 

gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do 

powietrza lub istotne zmniejszenie ichoddziaływania, ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

przeciwdziałanie zagrożeniomśrodowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochronyradiologicznej, zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego, wtym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

wspieraniewielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, gospodarka odpadami 

wkierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zarządzanie zasobami geologicznymiprzez 

opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa, wspieranie wdrażaniaekoinnowacji oraz 

upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (polegająokreślaniu granicznych wielkości 

emisji dla większych zakładów przemysłowych),przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacja do 

zmian klimatu oraz zarządzanieryzykiem klęsk żywiołowych, edukacja ekologiczna, w tym 

kształtowanie wzorcówzrównoważonej konsumpcji, usprawnienie systemu kontroli i zarządzania 

ochronąśrodowiska oraz doskonalenie systemu finansowania 

 STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW 

WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 

2030 Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

Cele te w projekcie zmiany studium realizowane są przez: 

 Utrzymanie istniejącej ochrony prawnej obszarów i obiektów o wysokich  wartościach 

przyrodniczych. 

 Zachowanie drożności systemu przyrodniczego gminy oraz zachowanie korytarzy 

ekologicznych, 

 Zachowanie struktur przyrodniczych i terenów biologicznie czynnych oraz spójności i 

drożności sieci ekologicznej 

 Zachowanie lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji przyrodniczych jako ostoi 

rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów wilgotności siedlisk i mikroklimatu. 

 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Główne cele polityki 

energetycznej w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko to: ograniczenie 

emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, 

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

obecnych i projektowanych regulacji unijnych, ograniczanie negatywnego oddziaływania 
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energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizacja składowania odpadów 

poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce, zmiana struktury wytwarzania energii w 

kierunku technologii niskoemisyjnych 

 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 (KPZK 

2030) Strategicznym celem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest efektywne 

wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla 

osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności 

funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w 

długim okresie. 

 KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022 Głównym celem dokumentu jest 

określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

oraz zasadą zanieczyszczający płaci. Celami wskazanymi w dokumencie są między innymi: 

zapobieganie powstawaniu odpadów, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie było składowanych więcej 

niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., dążenie do zmniejszania ilości 

składowanych odpadów, osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia 

odpadów komunalnych, zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego 

sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów, osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i 

recyklingu odpadów powstających z produktów, między innymi odpadów 

opakowaniowych,zużytych opon, olejów odpadowych, likwidacji mogilników, zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne, zwiększenie udziału odpadów 

poddawanych procesom odzysku. 

 PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032 (POKA) 

W dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące azbestu: usunięcie i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnychskutków 

zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, likwidacja szkodliwego 

oddziaływania azbestu na środowisko. 

 KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 (Z 

PERSPEKTYWĄ DO 2030) Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem 

ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cele 

szczegółowe to: osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych 

niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE oraz utrzymanie ich 

na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu 

stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia, osiągnięcie w perspektywie do roku 

2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz 

nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego. 

 PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym, stanowiącym 

podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym proces 

osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także 
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wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w 

przyszłości. 

 AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (PWŚK 

2016-2021) Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest jednym z dokumentów 

planistycznych opracowywanych w celu programowania i koordynowania działań zmierzających do 

realizacji celów środowiskowych wskazanych w artykule 4 RDW, tj.: niepogarszanie stanu części 

wód, osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla naturalnych części 

wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny dla sztucznych i silnie 

zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych, spełnienie 

wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim prawodawstwie, w 

odniesieniu do obszarów chronionych, (w tym m. in. narażonych na zanieczyszczenia związkami 

azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru 

wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony siedlisk lub 

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

zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub 

ograniczone zrzuty tych substancji. Zgodnie z założeniami RDW, w aPWŚK wyróżniono dwie 

grupy działań, tj. podstawowe i uzupełniające. Działania podstawowe to minimalne wymagania 

niezbędne do wypełnienia i obejmują przede wszystkim działania, których obowiązek realizacji 

wynika z innych dyrektyw (art. 11 RDW i załącznik VI RDW). Działania uzupełniające, to 

wszelkie inne działania, które mogą być podjęte, aby osiągnąć zakładane celeśrodowiskowe w 

danych jednolitych częściach wód. Mogą to być instrumenty prawne, administracyjne, 

ekonomiczne,kontrolne czy też projekty edukacyjne, badawcze. Cele określone w PWŚK: 

niepogarszanie stanu części wód, osiągnięcie dobrego stanu wód, spełnienie wymagań specjalnych, 

zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów 

chronionych, zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. • poprawa stanów wód z zakresu gospodarki 

wodno - ściekowej. 

 

 Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej 

znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach 

strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego” czy 

„Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego oraz : 

 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2030 (Uchwała Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XVI_287_20 z dnia 27 stycznia 2020 r) - która zakłada 

realizację wizji według której Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, liczący się 

w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i 

cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, 

silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo 

dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa. W ramach Strategii 

realizowane mają być następujące cele:wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy 

swoich mieszkańców,rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i 

niematerialnych regionu,rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska 



101 

przyrodniczegoWielkopolski,wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności 

zarządzania regionem. 

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii maja uwzględniać cele środowiskowe 

przyjęte w dokumentach krajowych oraz minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko, 

ze szczególnym uwzględnieniem integralności sieci Natura 2000. Wśród priorytetów znajdują się 

m. in. działania na rzecz energooszczędnych rozwiązań, zmniejszenia niskiej emisji, 

niskoemisyjnych form transportu i inne. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego – 

Wielkopolska 2020+ (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr V/70/19 z dnia 25 

marca 2019 r.) - który określa podstawowe uwarunkowania dla rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego takie jak:podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań 

komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych,system 

obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej,rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,granice i 

zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w 

zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

regionalnym,obszary szczególnego zagrożenia powodzią,granice terenów zamkniętych i ich stref 

ochronnych,obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 

2030(Uchwała Nr XXV/472/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 

2030). W oparciu o diagnozę stanu środowiska województwa wielkopolskiego, zdefiniowane 

zagrożenia i problemy oraz mając na uwadze oczekiwane pozytywne zmiany w ochronie 

środowiska, zaproponowano cele i kierunki interwencji Programu dla poszczególnych obszarów 

interwencji i tak celem dla ochrona klimatu i jakości powietrza to dobra jakość powietrza 

atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm i osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10, pyłu PM2,5. Celem dla terenów zagrożonych hałasem to 

uzyskanie dobrego stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu 

hałasu oraz zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas. Kolejne kierunki to  

utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości. 

Zwiększenie retencji wodnej województwa; ograniczenie wodochłonności gospodarki.Poprawa 

jakości wody oraz wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i 

skanalizowania na terenach wiejskich.Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 

prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-

2025 wraz z planem inwestycyjnym (Uchwała nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym). Jednak 

prowadzący regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazują na 

potrzebę aktualizacji Planu podnosząc, iż analiza strumieni odpadów komunalnych dostarczanych 

do instalacji wykazuje ciągłą tendencję wzrostową. Zdaniem prowadzących RIPOK powyższe 
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podyktowane jest takimi czynnikami jak: dynamika sytuacji gospodarczej w Polsce, zwiększenie 

zamożności społeczeństwa, wzrost poziomu konsumpcji oraz wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także obowiązek selektywnej zbiórki odpadów 

ulegających biodegradacji. Mając na uwadze ww. okoliczności, dialog prowadzony z podmiotami 

zarządzającymi instalacjami RIPOK, a także coraz liczniejsze wnioski Gmin oraz Związków 

Międzygminnych o zmianę Planu, zwłaszcza w zakresie ujęcia kolejnych PSZOK. 

Głównym celem planu jest przygotowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w perspektywie finansowej 2019 – 2025 z uwzględnieniem konieczności spełnienia 

wymagań wprowadzonego przez Komisję Europejską w lipcu 2018 r. pakietu gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 

W województwie wielkopolskim zostało wyznaczonych w trakcie prac nad WPGO 2022 10 

regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem instalacji do obsługi tych 

regionów. Obecna aktualizacja WPGO 2025 nie wprowadza zmian do struktury regionów. 

W myśl obowiązujących przepisów zakazuje się zbierania oraz przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, poza regionem gospodarki odpadami, na którym zostały 

wytworzone. Zakaz ten dotyczy także przywożenia ww. odpadów wytworzonych poza obszarem 

danego regionu. Wobec powyższego regiony te muszą być tak wytyczone, aby w pełni zapewniały 

samowystarczalność w realizacji powyzsych wymagań. 

Najbardziej istotne zmiany wprowadzone do obowiązującego planu gospodarki odpadami dotyczą 

zniesienia regionów gospodarki odpadami komunalnymi, a także wskazania instalacji komunalnych 

(zamiast dotychczasowych instalacji RIPOK), tj. instalacji zapewniających: mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie 

z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w 

części do odzysku, składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych 

Programy ochrony powietrza (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr 

XXXIII/853/17 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza 

dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz Uchwała Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 

„Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej” ). Programy zostały 

opracowane w związku z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, 

PM2.5, oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 i ozonu. Głównym 

celem Programów jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych. 

Programy przewiduje realizację następujących działań: 

 Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie 

czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic metodą mokrą po sezonie 

zimowym, 

 Modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej 

należących do mienia wojewódzkiego – tam gdzie jest to technicznie i ekonomicznie 

uzasadnione, 

 Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) 

oraz informacyjne i szkoleniowe, 
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 Modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej 

– tam gdzie istnieją możliwości techniczne ekonomiczne, 

 Dobrowolne prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza z 

indywidualnych systemów grzewczych, w gminach niezobligowanych do prowadzenia działań 

naprawczych zgodnie z działaniem WpZSO, 

 Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów, 

 Monitoring budów pod kątem przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego oraz 

monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia 

dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu, 

 Monitoring wykonanych ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej wmiastach i 

gminach zgodnie z założonymi planami/innymi dokumentami, 

 Wzmocnienie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 

odpadów, 

 Monitoring modernizacji i budowy dróg powiatowych i gminnych, 

 Ograniczenie emisji komunikacyjnej, 

 Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni zabudowy miast, 

 Edukacja ekologiczna, 

 

Programy ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (Uchwała Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego nrXX1/391/20 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu 

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 

5954). Program został opracowane z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu  

którego integralną częscią  jest Plan Działań Krótkoterminowych  - kod Prpgramu 

PL3003PM10dPM25aBaPa-2018.  

Głównym celem Programu jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i 

docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obnizenie stęzeń tych 

zanieczyszczeń w powietrzu. w przypadku normy dopuszczalnej dla PM10 (wartość 

średniodobowa - dopuszczalne przekroczenie wartosci 50 μg/m 3 - 35 dni w roku kalendarzowym) 

efektem podjetych działań będzie niedopuszczenie do sytuacji przekroczenia tego poziomu 36 dni 

w roku.  

Programy przewiduje realizację następujących działań: 
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oraz  

 Ograniczenie emisji pyłów poprzez działania polegające na ustalaniu minimalnego 

współczynnika zieleni na poziomie przynajmniej 20% w obrębie zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej,  

 Wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych miast (place, skwery),  

 Tworzeniu tzw. zielonej infrastruktury, tworzeniu „zielonych" miejsc wypoczynku dla 

dzieci i osób starszych,  

 Zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego 

przewietrzania gmin.  

 

 Ustalenia Studium realizują główne cele i kierunki rozwoju zawarte w wymienionych 

dokumentach strategicznych dla obszaru województwa, kraju i Europy. Realizacja ustaleń zmiany 

Studium przyczyni się do polepszenia jakości środowiska przyrodniczego na obszarze gminy oraz 

poprawy jakości życia jej mieszkańców 

 

 

11. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

  Nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. Gmina Wierzbinek  jest położona  

w znacznym oddaleniu od granic państwa. Z racji położeni Gminy Wierzbinek poza terenami 

wchodzącymi w skład transgranicznych obszarówchronionych(Gmina 

Wiezbinekleżywodległości265kmodzachodniejgranicypaństwa)nieprognozujesiędalekosiężnyc

h, transgranicznych oddziaływań na środowisko. Studium nie wprowadza funkcji przemysłu 

ciężkiegoczydziałalnościemitującejszkodliwesubstancjedogruntu,wódczy 

atmosferyorazfunkcjizmieniającychwarunkisiedliskoweigruntowo–

wodnenatakdużąskalę(zgodnie 

 

zKonwencjąoocenachoddziaływania na środowiskowkontekścietransgranicznym–

Dz.U.z1999r.Nr96,poz.1110orazart.104–117ustawyo udostępnianiuinformacjio 
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środowiskuijegoochronie,udzialespołeczeństwawochronieśrodowiskaoraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. – Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z 

późn.zm.).Zgodnie z Konwencją w sprawie transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń 

na   dalekie odległości,   sporządzoną   w Genewie 13   listopada   1979   r.,   Protokołem do 

Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 

odległości, dotyczącym długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny 

zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzonym w Genewie 

28 września 1984 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego 

zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie zmniejszania emisji tlenków azotu 

lub ich transgranicznych strumieni, sporządzonym w Sofii 31 października 1988 r. (tzw. 

„protokół azotowy”), Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego 

zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie dalszego ograniczenia emisji 

siarki, sporządzonym 14 czerwca 1994 r. w Oslo (tzw. „II protokół siarkowy”), Konwencją o 

ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w Espoo 25 

lutego 1991 r. Studium respektuje ten cele.. Mając bowiem na uwadze fakt, że gmina 

Wierzbinek nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa, a studium w całości będzie 

realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasięg potencjalnych oddziaływań 

ograniczać się będzie do terytorium gminy, nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

oddziaływań transgranicznych powodowanych na etapach realizacji, eksploatacji jak i 

ewentualnej ‘likwidacji’. 

 

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Gmina Wierzbinek położona jest w północno – wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko – pomorskim gminami 

Piotrków Kujawski i Topólka  oraz gminami województwa wielkopolskiego: Skulsk, Ślesin, 

Sompolno i Babiak.  Naturalne granice stanowią Kanał Warta – Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki 

wraz z łąkami. 

Obszar gminy wynosi 14 706 ha z czego 80,7 % stanowią użytki rolne, a 11,3 % lasy.  

Ludność gminy wynosiła 7567 osób  - stan z roku 2014 r., 7506 osób - stan roku 2015, 7457 

osób - stan z roku 2016 r., 7 216 - stan z roku 2020. Gmina Wierzbinek ma 7 216 mieszkańców, z 

czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.  

 Celem zmiany studium jest konieczność uściślenia polityki przestrzennej gminy, 

dostosowania jej do nowych warunków gospodarczych i społecznych oraz zmieniających się 

uwarunkowań prawnych, realizacja wniosków mieszkańców oraz stworzenie podstawy do 

koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu 

wydawanych bez planu 

Projekt studium opracowany został w zwiazku z podjęciem przez Rady Gminy Wierzbinek 

uchwały Nr XX1/230/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek, 

obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Wierzbinek. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią: 
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 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.); 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2021 poz.  

poz. 1973 ze zm.); 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  

 Celem prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań na 

środowiskoprzyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją zalecanych lub 

dopuszczonych przez studium sposobów zagospodarowania i użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 

ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

prognoza w szczególności określa, analizuje i ocenia 

przewidywaneznacząceoddziaływanianaposzczególnekomponentyśrodowiska,międzyinnymina:różn

orodnośćbiologiczną,ludzi,zwierzęta,rośliny,wodę,powietrze,powierzchnięziemi,krajobraz,klimat,za

sobynaturalne,zabytki,dobramaterialne, a także system przyrodniczy gminy i powiązania 

przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochronyprzyrody. 

Prognozęsporządzonoprzyzastosowaniumetodopisowych,analizjakościowychwykorzystującychdost

ępnewskaźnikistanuśrodowiskaorazidentyfikacjiiwartościowaniaskutkówprzewidywanychzmianw 

środowisku. Prace prognostyczne polegały na przeprowadzeniu studiów dokumentów 

charakteryzującychstrukturę przyrodniczą gminy Wierzbinek (stan istniejący i dotychczasowe 

przekształcenia środowiska) oraz analizyistniejących i projektowanych inwestycji na obszarze 

gminy i w jej sąsiedztwie. Zakres prac nad prognozą 

zostałdostosowanydocharakteru,specyfikiizapisówstudium. 

 

Dokumenty,które między innymi zostałyuwzględnioneprzysporządzaniuniniejszejprognozyto: 

 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

w Poznaniu , 

 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Poznaniu (pismo znak: WOO-III.411.435.2021.MM.1 z dn. 18.11.2021 r.), 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030 – Warszawa 2012 r., 

 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, zatwierdzony 

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26.04.2010r. (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 155 poz. 2953). 

  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, 

zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr V/70/19 z dnia 

25.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r.  poz. 4021). 

  Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. 

 Uchwała nr XXXIX/941/17 z dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, 
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ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw.  

 

 W studium przyjęto strukturę przestrzenną gminy, która stanowi kontynuację 

dotychczasowego, klarownego układu ustalonego  w  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego uchwałą  nr XVIII/167/16Rady Gminy 

Wierzbinek z dnia 28 listopada 2016r. Dalszy rozwój gminy polega  na intensyfikacji 

zagospodarowania w strefach mieszkaniowo – usługowej (Wierzbinek, Sadlno), rozwoju turystyki i 

rekreacji (Zakrzewek, Kalina), wydobywania węgla brunatnego ze złoża „Tomisławice”, 

porządkowaniu i podnoszeniu standardu zagospodarowania w strefach rekreacji, oraz ochronie i 

wzbogacaniu terenów o wysokich walorach przyrodniczych. 

 Zmiana studium przyjmiuje  jako nadrzędne kryteria sterowania rozwojem gminy  zasady 

zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz  nadaje ochronie środowiska przyrodniczego i 

kulturowego najwyższe priorytety. Utrzymuje  kierunki polityki przestrzennej oraz większość 

ustaleń, przyjętychw studium uchwalonym uchwałą  nr XVIII/167/16Rady Gminy Wierzbinek z 

dnia 28 listopada 2016r., którymi są  nizej wymienione  strefy funkcjonalno-przestrzenne : 

- Strefa M  - mieszkaniowo – usługowa, 

- Strefa R  -  rolniczego obszaru produkcyjnego, 

- Strefa E  -  ochrony zasobów przyrodniczych, 

- Strefa T  - rekreacyjno – turystyczna, 

- Strefa PG - odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego. 

 Strefa M  - mieszkaniowo – usługowa to istniejące tereny zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej i usługowej  z wyłączeniem terenów odkrywki Tomisławice.  

 Wyznaczona poprzez zaadaptowanie istniejących terenów zabudowy mieszkaniowo – 

 usługowej i usługowej wraz z adaptacją ustaleń w tym zakresie zmienianego studium 

 zagospodarowania przestrzennego gminy z wyłączeniem terenów odkrywki Tomisławice. 

W strefie wprowadzono ponadto możliwość przeznaczenia wybranych terenów jako 

obszarów skoncentrowanego rozwoju, dla lokalizacji inwestycji budownictwa 

mieszkaniowego i działalności gospodarczej.Obszary wyznaczono w sposób, który 

zachowuje funkcjonalność istniejących zespołów osadniczych oraz zapewnia optymalną 

obsługę komunikacyjną, układ drogowy oraz sieć infrastruktury technicznej 

 Strefa R  -  rolniczego obszaru produkcyjnego to tereny użytkowane rolniczo. Strefa 

„R” obejmuje północno – zachodnią część gminy. W jej skład wchodzą sołectwa: Racięcin, Kolonia 

Racięcin, Kazimierowo, Słomkowo, Sadlno, Ziemięcin, Helenowo.  

 Obejmuje tereny użytkowane rolniczo w tym grunty rolne prawnie chronione. W obrebie 

 strefy konieczne jest utrzymanie istniejących powiązań produkcji rolnej ze 

 środowiskiem naturalnym. W obrębie tej strefy nowe tereny pod zabudowę wydzielono 

 jedynie w Sadlnie i Ziemięcinie, położonych korzystnie ze względu na wyposażenie w i

 nfrastrukturę techniczną. Poza tymi terenami nie wyznaczono większych obszarów pod 

 zabudowę. Są to obszary dla potencjalnego rozwoju upraw ekologicznych i plantacyjnych 

 „zdrowej żywności”.  
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 Strefa E  -  ochrony zasobów przyrodniczych to tereny Goplańsko Kujawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. W skład strefy „E” wchodzą sołectwa: Zaryń, Goczki, 

Mąkoszyn, Synogać, Obory, Wilcza Kłoda, Stara Ruda. 

To teren  gminy objęty szczególnymi formami ochrony przyrody, jak np. Goplańsko Kujawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu;dominować będzie leśno – wodno – rolniczy sposób 

użytkowania. W skład strefy „E” wchodzą m.in. sołectwa: Zaryń, Goczki, Mąkoszyn, 

Synogać, Obory, Wilcza Kłoda, Stara Ruda. W obrębie strefy znajdują się znaczne 

powierzchnie terenów leśnych  i łąkowych, lokalnych korytarzy ekologicznych związanych z 

ciekami wodnymi. Na tym terenie dopuszcza się zalesianie obszarów o niskiej przydatności 

rolniczej. Należy także utrzymać w dotychczasowym użytkowaniu tereny łąk i pastwisk (RZ).  

 

 Strefa T  - rekreacyjno – turystycznato tereen  w obniżeniu kanału Warta – Gopło oraz 

okolice jeziora Zakrzewek. Obejmuje wsie z zachowaną zabytkową zabudową i malowniczym 

otwartym krajobrazem.  

Stanowi w większości część terenów rolnych oraz terenów zalesionych w oparciu o 

sąsiedztwo skarpy w obniżeniu kanału Warta – Gopło oraz okolic jeziora Zakrzewek. 

Obejmuje wsie z zachowaną zabytkową zabudową i malowniczym otwartym krajobrazem. Z 

uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i atrakcyjny krajobraz, dogodne połączenie 

komunikacyjne od drogi wojewódzkiej wyznaczone tereny stanowią korzystną ofertę dla 

rozwoju różnych form rekreacji. Na tym terenie dopuszcza się rozwój zabudowy letniskowej, 

agroturystyki, sportu i rekreacji, rozwój funkcji edukacyjnej w oparciu o budowę ścieżek oraz 

parku edukacyjnego. Na tym terenie dopuszcza się zalesianie obszarów o niskiej przydatności 

rolniczej. Należy także utrzymać w dotychczasowym użytkowaniu tereny łąk i pastwisk.  

 

 Strefa PG – odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego - to odkrywka 

Tomisławice. 

Obszar górniczy odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”wraz z obiektami 

towarzyszącymi. 

 Teren górniczy odkrywkowej kopalni węgla Tomisławice obejmuje znaczne połacie 

gminy Wierzbinek. Granica terenu górniczego w przybliżeniu pokrywa się z 

prognozowanym zasięgiem maksymalnego oddziaływania odwodnienia utworów neogenu 

i kredy (lej depresyjny). Na południe granica terenu górniczego sięga miejscowości Zaryń, 

Synogać i Łysek, na zachodzie dochodzi do miejscowości Racięcin, przekracza granice 

gminy Wierzbinek i granice Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia  w miejscowości Mostki 

w gminie Piotrków Kujawski, na wschodzie sięga do miejscowości Kazimierzewo, a na 

północy zbliża się do miejscowości Piotrków Kujawski w województwie kujawsko - 

pomorskim.  

 Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia Wójta Gminy Wierzbinek nr OŚ – 7624/5/2006 z dnia 7.08.2007r. obszar 

oddziaływania odkrywki „Tomisławice” w tym teren górniczy objęty jest systemem 

monitoringu: 



109 

- Monitoring przyrodniczy - badania szaty roślinnej oraz ptaków. Na wyznaczonych 

powierzchniach kontrolnych prowadzone równolegle badania poziomu wód 

powierzchniowych i podziemnych. Monitoring przyrodniczy przeprowadzany w 

trakcie realizacji inwestycji oraz do czasu napełnienia zbiornika końcowego, 

- Monitoring gleby – w zasięgu terenu górniczego wyznaczono obszary badań 

gleboznawczych, których celem będzie udokumentowanie  warunków produkcyjności 

gleb w okresie poprzedzającym działalność górniczą, w trakcie jej trwania oraz po 

zakończeniu, 

- Monitoring osiadania gruntów, 

- Monitoring hałasu, 

- Monitoring powietrza –monitoring wielkości rocznego opadu pyłu w miejscach 

szczególnie narażonych, 

- Monitoring promieniowania elektromagnetycznego. 

Kompensacja przyrodnicza.W celu wyrównania szkód w środowisku dokonanych na 

skutek realizacji odkrywki „Tomisławice” obowiązują formy działań określonych w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójta 

Gminy Wierzbinek. 
 

 Obszar górniczy 

Obszar  górniczy -  przestrzeń,  w granicach  której przedsiębiorca jest uprawniony do 

wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem 

koncesji.  

Zasięg obszaru górniczego odkrywki Tomisławice przedstawiono na załączniku graficznym 

p.t. kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 

 Trasa odstawy węgla 

Trasa odstawy węgla łącząca odkrywkę Tomisławice ze stacją węglową O/Lubstów 

przebiega przez tereny nizinne mało zabudowane. Na rysunku studium oznaczona 

symbolem PG-OIT – teren korytarza odstawy węgla oraz infrastruktury technicznej 

odkrywki „Tomisławice”. 

W pasie terenu przeznaczonym pod budowę trasy odstawy przebiegają główne linie 

elektroenergetyczne 30kV i 110kV zasilające odkrywkę Tomisławice. Część przebiegu w/w 

linii wykracza poza obszar trasy odstawy węgla (PG-OIT) w jej zachodniej części zgodnie z 

rysunkiem Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Przyjety układ funkcjonalno-przestrzenny gminy stanowi podstawę kształtowania terenów 

przeznaczonych do zainwestowania.Dla wiodących funkcji mieszkalnictwa, usług, działalności 

gospodarczej i rekreacji określono tereny rozwojowe. Częśćz nich to obszary wyznaczone  pod 

poszczególne funkcje w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Pozostałe tereny wskazane w Studium to efekt przyjętych kierunków rozwoju  gminy. 
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 Tereny inwestycyjne wyznaczone w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego utrzymuje się w Studium. 

 Na rysunku studium przedstawiono obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

zabudowy zagrodowej, rekreacyjnej i usług, a także tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i magazynowej. Na terenach tych ustalono możliwość 

budowy nowych obiektów, wymiany starej substancji, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy 

istniejących obiektów oraz możliwość zmian sposobu użytkowania tych obiektów pod warunkiem 

zachowaniaprzeznaczenia terenów określonego w studium. 

 Wskazane w Studium tereny pod funkcję budownictwa mieszkaniowego i siedliskowego 

stanowią kontynuację lub uzupełnienie istniejącej zabudowy. 

 Istnieje możliwość przekształcania lub uzupełniania zabudowy zagrodowej do funkcji 

agroturystyki. 

 

W studium ustalono  zasady kształtowania terenów mieszkalnictwa: 

 Oferta mieszkaniowa obejmuje następujące formy budownictwa mieszkaniowego: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (MN), 

 tereny dominacji zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i 

działalności gospodarczej (M1), 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 

 tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej (RM). 

 

W studium ustalono zasady kształtowania terenów usług i drobnej produkcji: 

 tereny zabudowy usługowej (U), 

 tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(U1), 

 tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(U2). 

 

W studium ustalono nastepujace zasad ochrony terenów zielonych 

W celu utrzymanie i rozwoju terenów zielonych na terenie gminy należy: 

- prowadzenie zalesień terenów wytypowanych w planie granic polno – leśnych, celem 

uzyskania ciągłości przestrzennej obszarów leśnych, 

- uzupełnienie zadrzewień o charakterze ekologicznym i krajobrazowym, glebochronnym, 

wiatro i wodochronnym, poprzez wprowadzenie zadrzewień śródpolnych oraz wzdłuż 

dróg, 

- zachowanie ciągów ekologicznych głównie wzdłuż obniżeń terenowych i dolin rzecznych,  

- wprowadzenie zieleni podkreślającej cechy krajobrazowe, 

- utrzymanie układu terenów otwartych, 

- ochrona zieleni cmentarnej stanowiącej skupisko głównie zieleni wysokiej na terenie 

cmentarzy czynnych (ZC) i nieczynnych (ZCn), 

- ochrona obszarów ogrodów działkowych i terenów zielonych towarzyszących obiektom 

sportu i rekreacji, stanowiących uzupełnienie powierzchni biologicznie czynne.  
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W studium ustalono nastepujace zasad lokalizacji obiektów i urzadzeń zwiazanych z 

energetyka z odnawialnych źródeł energii  

 

 W zawiązku z obowiązywaniem Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych i wynikających z niej ograniczeń, w Studium nie wskazuje się nowych 

terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

W studium wskazano obszary dopuszczalnej lokalizacji odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki, 

o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 

Obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie tych urządzeń, wraz z ich strefami ochronnymi, 

zostały ustalone na załączniku graficznym do uchwały studium – oznaczone symbolem R/E. 

Na terenie gminy dopuszcza się lokalizację mikroinstalacji, instalacji odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej 

w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie 

większa niż 50 kW, realizowane na własne potrzeby. 

 

W studium okreslono założenia kształtowania systemu komunikacji samochodowe/j  

Podstawą kształtowania rozwoju sieci drogowej w gminie są następujące założenia: 

- przystosowanie dróg wojewódzkich nr 263 i 266 do klasy technicznej G, 

- kontynuacja modernizacji sieci dróg powiatowych i gminnych w celu dostosowania 

do standardów technicznych Z lub L, 

- przeciwdziałanie obudowie dróg wojewódzkich ciągami zabudowy mieszkaniowej z 

bezpośrednimi zjazdami indywidualnymi na te drogi, 

- włączanie istniejących i nowych układów zabudowy do drogi wojewódzkiej poprzez 

drogi obsługujące (serwisowe) usytuowane wzdłuż jej pasa drogowego, ze 

skrzyżowaniami w odległościach określonych przez przepisy szczególne, 

- wykorzystywanie w szerszym zakresie dróg wewnętrznych do obsługi 

nowoprojektowanych zwartych układów zabudowy. 

 Zmianę w sporządzonym studium w stosunku do obowiązującego dokumentu stanowi 

przede 

wszystkimprzeznaczenieterenówrolniczychpodzabudowęmieszkaniowąjednorodzinnąiusługnieuciąż

liwych.Umożliwiono także lokalizację obiektów usługowych na terenach dotychczas 

przeznaczonych pod zabudowęmieszkaniowąjednorodzinną.W studium zawarto szereg ustaleń z 

zakresu ochrony środowiska, 

przyrody,krajobrazuikształtowaniakrajobrazu,m.in.uwzględnieniewpowierzchnibiologicznieczynnej

terenówprzeznaczonychpodzabudowęmieszkaniowąjednorodzinnąiusługnieuciążliwychzieleniwyso

kiejzgodnejz siedliskiem.Podobnie   zieleń   urządzonama   docelowo   stanowić   

kompozycjęzieleni   niskiej   i   wysokiejz wykorzystaniem gatunków zgodnychz siedliskiem.  

 Wobecpowyższegonależystwierdzić,żesporządzonystudiumgwarantujeracjonalnyrozwójgmi

ny Wierzbinek przy jednoczesnym respektowaniu środowiska przyrodniczego i wartości 
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krajobrazowych,poprzez szereg ustaleń w tym zakresie, a więc zasadne jest jego uchwalenie. W 

przypadku braku realizacji 

tegodokumentu,walorykrajobrazoweiśrodowiskoweniebędąchronionenatakimpoziomiejakprzewiduj

eto sporządzonyprojektstudium. 

 Prognoza wykazała, że w studium uwzględnione zostały cele i zasady ochrony środowiska 

szczebla krajowego i międzynarodowego (w tym wspólnotowego) i nie wykazała drastycznych 

sprzeczności wynikających z unormowań prawnych wymagających radykalnych zmian projektu 

dokumentu. Zapisy projektu studium są poprawne w odniesieniu do obowiązków z zakresu ochrony 

środowiska – gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i ochrony 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony przyrody, a także w kontekście zagrożenia 

powodziowego. 

 Projektowany sposób zagospodarowania przestrzennego poszczególnych obszarów gminy 

nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu środowiska – nie prognozuje się przekroczeń 

określonych prawem standardów jakości środowiska. Nie stwierdza się też transgranicznych 

oddziaływań ustaleń studium. W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdza się, iż 

zaprojektowane w studium funkcje będą miały w przewadze wpływ neutralny (brak wpływu) lub 

umiarkowany. Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących zasadniczą 

zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności 

gatunków, istotnych bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych, w tym 

dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności tego obszaru. Powyższe 

stwierdzenia są uwarunkowane wypełnieniem wszystkich nakazów i zakazów studium. Efektywne i 

pełne wdrożenie ustaleń zmiany studium zagospodarowania przestrzennego powinno stanowić 

wystarczające zabezpieczenie przed potencjalnymi negatywnymi, przyszłymi zmianami w 

środowisku przyrodniczym, a celem uzyskania pewności, że projektowane funkcje nie oddziałują 

negatywnie na środowisko jest ustalenie obowiązku monitoringu. 

 Zaleca się, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń planu (w 

zakresach badańnieobjętychmonitoringiemWIOŚiGIOŚ)prowadzonebyłoprzezwładzeGminy 

Wierzbinek. 
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Oświadczenie autora prognozy 

 

Zgodnie z art.74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U z 2022 r. poz.1029) jako autor prognozyoddziaływania na środowisko projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek 

oświadczam, że ukończyłem wrozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym jednolite studia 

magisterskie nakierunku związanym z kształceniem w obszarze nauk technicznych, a także 

posiadamco najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracach przygotowujących 

prognozyoddziaływania na środowisko oraz brałem udział w przygotowaniu co najmniej 5prognoz 

oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej zazłożenie fałszywego 

oświadczenia, 

 

autor prognozy 

 

mgr inż. Anna Białecka-Śliwa 

 

 

Konin 8 grudnia 2022 


	- natężenia i płynności ruchu,
	- konstrukcji i stanu technicznego silnika,
	- zastosowania katalizatorów,
	- rodzaju paliwa,
	- parametrów technicznych i stanu drogi.
	Misją Gminy jest zapewnienie wzrostu jakości życia jej mieszkańców poprzez rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości oraz wszechstronną edukację w zgodzie z zasadami ekologii.

