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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĄDKOWO 

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

4 Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) 

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od strategicznej oceny 

oddziaływania na Środowisko dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bądkowo na łata 2019 — 2024 z perspektywą do roku 2026”. 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 48 ust.l i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z 

właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny 

odziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym 

Wójt Gminy Bądkowo wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019 — 2024 z perspektywą do roku 2026". 

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 23 września 2019 r. (znak 

pisma: WOO.410.316.2019.KB) jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z 

dnia 13.09.2019 r. (NNZ.9022.1.461.2019) uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 

2019 — 2024 z perspektywą do roku 2026”. 

1. Charakter dzialań przewidzianych w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bądkowo na lata 2019 — 2024 z perspektywą do roku 2026 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do 

usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć: 

Wskazane w przedmiotowym dokumencie działania inwestycyjne określone są w sposób dość szczegółowy. 

Dotyczą w głównej mierze poprawie jakości życia mieszkańców. Zadania mają na celu zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, ochronę środowiska naturalnego, ochronę przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym bądź negatywnymi skutkami awarii.



Zadania własne: 

e  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i komunalnej na terenie Gminy. 

e Wymiana niskosprawnych kotlów na terenie Gminy. 

e  Modemizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. 

e Budowa ścieżek rowerowych. 

e Przebudowa i modernizacja dróg gminnych. 

« Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez wprowadzanie 

odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie dźwiękoszczelnych okien, kładzenie 

cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych. 

e _[nwentaryzacja źródel emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem pól. 

e Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym promieniowaniem 

elektromagnetycznym w planach zagospodarowania przestrzennego gminy. 

« Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne 

(akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych). 

e - Bieżąca modernizacja sieci wodno — kanalizacyjnej. 

e Rozbudowa sieci wodociągowej. 

e Rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 

e Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawianka. 

e _[nwentaryzacja zbiorników bezodpływowych. 

e  Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony 

naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

e  Calkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy. 

e Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów. 

« Uszczelnianie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi — weryfikacja mieszkańców 

uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji i wnoszenia opłat. 

« - Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych. 

« Uwzględnienie w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów przeznaczonych pod zalesianie. 

e Tworzenie nowych obszarów chronionych. 

e  Doposażenie gminnych OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy- gaśniczy. 

e Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego. 

e Stale uaktualnianie i optymalizacja tras przewozu materiałów niebezpiecznych. 

e - Działania edukacyjne w szkołach na terenie gminy. 

Zadania monitorowane: 

e Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

e Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych. 

e Kontrola emisji halasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej. 

e Wybór niskokonfliktowych terenów do lokalizacji nowych urządzeń wytwarzających pola 

elektromagnetyczne.



* - Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej. 

e - Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem pól. 

e - Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód. 

e Prowadzenie monitoringu jakości gleb. 

* - Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali. tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych niż niebezpieczne, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

* Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom. 

b) powiązania z dzialaniami przewidzianymi w innych dokumentach: 

Powyższe dzialania powiązane są z charakterem zadań określonych w dokumentach nadrzędnych takich jak: 

* - Strategią Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011-2020, 

e - Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bądkowo. 

c) przydatność w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania 

zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska: 

Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego Polska podjęła zobowiązania zmierzające do ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego UE oraz strategii Europa 2020. 

Opiniowany dokument wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska nastawiając się przede 

wszystkim na zmniejszenie emisji spalin oraz zwiększenie udziału odnawialnych Źródeł energii. Wszystkie 

proponowane dzialania Kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. W dokumencie wskazano inwestycje, które 

zamierzają podjąć konkretne podmioty, aby osiągnąć zamierzony cel, który stanowi poprawa jakości powietrza. 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska: 

Realizacja zapisów dokumentu pozwoli na poprawę stanu środowiska, zarówno poprzez podjęcie wielu 

różnorodnych i szeroko zakrojonych dzialań. Ponadto celem, który zamierza się osiągnać przy realizacji 

postanowień opiniowanego dokumentów jest utrwalenie pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia 

odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców gminy. Miękkie działania są skoncentrowane 

wokół rozwoju świadomości ekologicznej. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania. które 

zmierzają do kształtowania przyjaznych dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe 

przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze 

spoleczeństwem na drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 

2. Rodzaj i skala oddzialywania na środowisko działań inwestycyjnych 
  

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań. 

Na etapie realizacji inwestycji mogą występować oddziaływania w postaci: 

e naruszenia powierzchni ziemi: 

* zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu 

samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze);



wytwarzania odpadów budowlanych oraz powstawania nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych; 

emisji spalin i halasu z maszyn budowlanych; 

emisja pyłu przy prowadzeniu prac budowlanych; 

ewentualnej wycinki drzew i krzewów (po uprzednim uzyskaniu odpowiednich pozwoleń). 

obniżenia walorów krajobrazowych i estetycznych. 

W celu ograniczenia prawdopodobnego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji przedmiotowych 

działań oraz przedsięwzięć należy podjąć przede wszystkim środki zapobiegawcze w postaci: 

LJ zapewnienia wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko 

przeprowadzanej dla poszczególnych przedsięwzięć określonych w Programie w czasie ich 

indywidualnej realizacji; 

egzekucji zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania czystości i 

porządku w gminach oraz w przepisach prawnych: 

konsolidacji informacji o stanie i ochronie środowiska (obecnie sa one w posiadaniu różnych podmiotów 

— WIOŚ, Urząd Marszalkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny i inne); 

wzmocnienia (finansowego, merytorycznego, sprzętowego, kadrowego) funkcji kontrolnej służb ochrony 

środowiska: 

miarodajnego monitoringu stanu środowiska w celu podjęcia ewentualnych działań naprawczych. 

Potencjalne oddzialywanie wyżej wymienionych inwestycji na środowisko można ograniczyć również 

do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ wielkość wywoływanych przez nie oddziaływań 

środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych środków 

ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby 

ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, również pozwoli istotnie 

ograniczyć te oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą: 

b) 

prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku 

z ekosystemaimi szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych; 

selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym firmom 

do unieszkodliwienia lub odzysku; 

stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, maskowanie elementów 

dysharmonijnych dla krajobrazu; 

prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów społecznych. 

prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych: 

Z uwagi na fakt. iż dokument wskazuje możliwość realizacji tylko danego typu działań i przedsięwzięć 

zlokalizowanych w obrębie jednej gminy, oddziaływania w powyższym zakresie nie wystąpią.



c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla Środowiska 

Program Ochrony Środowiska wykonywanie planowanych zadań w sposób bezpieczny dla środowiska przez 

wyspecjalizowane firmy, dzialające na podstawie stosownych zezwoleń i z zachowaniem odpowiednich procedur 

określonych w przepisach prawa. Realizacja wymienionych działań w przedstawiony sposób nie spowoduje 

wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska; 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem: 
  

Gmina Bądkowo jest gminą wiejską, położona w południowo - wschodniej części województwa kujawsko - 

pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim, 20 kilometrów na zachód od Wlocławka przy drodze wojewódzkiej 

nr 252 Inowrocław - Włocławek. 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, 

wrażliwe na oddziaływania. istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne 

wykorzystanie terenu 

Program Ochrony Środowiska nie zakłada realizacji żadnych działań na budynkach wpisanych do rejestru 

zabytków, a jedynie na nieruchomościach i zabudowaniach mieszkalno-gospodarczych stanowiących własność 

osób fizycznych oraz zasoby gminy. 

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 

obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Do obszarów chronionych na terenie gminy Bądkowo należy I pomnik przyrody — Dab Wiktor. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stanowiska: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy - odstąpiono od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddzialywania na środowisko dla w/w projektu dokumentu. 

 




