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1. Wstęp
1.1

Podstawa prawna opracowania

Niniejszy Raport dotyczy lat 2017-2018, a więc zadań i celów przyjętych częściowo w „Programie
ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” oraz
częściowo w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektywą do
roku 2025”. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.). W myśl
przytoczonego przepisu Raport sporządzony jest za okres dwóch lat. Ponadto, obowiązkiem Burmistrza
Gminy Kruszwica jest przedstawienie Raportu przed Radą Miejską w Kruszwicy.
Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Kruszwica ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Informacji
Publicznej niniejszy Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2018, tak, aby każdy
mieszkaniec mógł zweryfikować stopień realizacji zamierzeń gminy w zakresie ochrony środowiska.

1.2

Cel i zakres opracowania

Głównym celem sporządzonego Raportu jest ocena stopnia realizacji założonych celów oraz
podsumowanie efektów działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica.
Podstawą tworzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica było planowanie
strategiczne, które określa długoterminową wizję i misję gminy oraz wyznacza cele strategiczne. Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica jest dokumentem strategicznym i nie stanowi przepisów prawa
miejscowego. W dokumencie wyznaczono cele ekologiczne i priorytety oraz zadania, w jakim powinien
podążyć samorząd mając na celu zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.
Niniejszy Raport obejmuje okres sprawozdawczy 2017-2018, a więc weryfikacji zostaną poddane
zadania i cele wyznaczone zarówno w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2014 –
2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”, jak i w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica na
lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”.
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych
komponentów środowiska na terenie gminy Kruszwica, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty
prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. Zgodnie z powyższym w
obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica a lata 2018-2021 z perspektywą do
roku 2025 wyznaczono następujące obszary, cele i kierunki interwencji:
1) Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Dotrzymanie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego
• Kierunek interwencji: Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza
• Kierunek interwencji: Minimalizacja oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat
2) Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem
Cel: Poprawa jakości stanu akustycznego środowiska
• Kierunek interwencji: ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym
3) Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne
Cel: Ochrona ludności przez zagrożeniami pól elektromagnetycznych
• Kierunek interwencji: utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i
mieszkańców ze strony pola elektromagnetycznego
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4) Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami
Cel: Zapobieganie zagrożeniom powodziowym
• Kierunek interwencji: ograniczenie zasięgu oraz skutków powodzi
Cel: Dobra jakość wód i ich ochrona
• Kierunek interwencji: osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
5) Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
• Kierunek interwencji: rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
• Kierunek interwencji: działania administracyjne i informacyjne w zakresie gospodarki wodnościekowej
6) Obszar interwencji: Zasoby geologiczne
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
• Kierunek interwencji: odpowiednie gospodarowanie zasobami geologicznymi
• Kierunek interwencji: działania naprawcze
7) Obszar interwencji: Gleby
Cel: Ochrona gleb
• Kierunek interwencji: odpowiednie gospodarowanie glebami
8) Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Rozwój systemu gospodarki odpadami
• Kierunek interwencji: zapewnienie właściwej obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów
• Kierunek interwencji: działania administracyjne i kontrolne
9) Obszar interwencji: : Zasoby przyrodnicze
Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych
• Kierunek interwencji: Odpowiednie gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
10) Obszar interwencji: : Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii
• Kierunek interwencji: zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz minimalizacja
skutków w razie ich wystąpienia

1.3

Metodyka opracowania

Ocenę realizacji założeń „Programu ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2014 – 2017 z
perspektywą na lata 2018 – 2021” oraz „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica na lata
2018-2021 z perspektywą do roku 2025”. odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programach
celów i zadań. Przedstawiono ocenę realizacji zadań w latach 2017-2018 w rozbiciu na poszczególne lata
wraz z określeniem poniesionych kosztów i jednostki realizującej.
W celu oceny efektywności realizacji przyjętych założeń porównano stan środowiska z roku, w
którym zebrano materiały wejściowe do opracowania w/w Programów ochrony środowiska oraz lata
okresu sprawozdawczego tj. rok 2017 i 2018. W każdych z Programów ochrony środowiska wyznaczono
wskaźniki stanu środowiska pozwalające na monitorowanie oceny realizacji POŚ w poszczególnych latach.
W niniejszym Raporcie w rozdziale 3 dokonano zestawienia wartości bazowych wskaźników przyjętych w
POŚ ze stanem w latach 2017-2018.
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Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z: Urzędu Miejskiego w
Kruszwicy oraz innych jednostek, których działania były wpisane w harmonogram zadań w ramach
Programu. W szczególności podstawą sporządzenia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska
były:
→ sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za lata 2017 i 2018,
→ dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego,
→ raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
→ dane uzyskane z jednostek działających w zakresie ochrony środowiska (dane uzyskane na wniosek),
→ uchwały, postanowienia, porozumienia, decyzje, pozwolenia, umowy pozyskane z Urzędu Miejskiego
w Kruszwicy
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2. Ocena realizacji celów, kierunków i zadań zawartych w Programie ochrony
Środowiska dla Gminy Kruszwica za lata 2017 – 2018
2.1

Ochrona klimatu i jakości powietrza

Tabela 1. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie ochrony
klimatu i jakości powietrza za lata 2017-2018
Cel: Dotrzymanie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego
Kierunek interwencji:
• Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza
• Minimalizacja oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Wprowadzanie energii odnawialnej na terenie Gminy (promocja kolektorów słonecznych,
biomasy, elektrowni wiatrowych).
Wymiana instalacji odpylania, budowa nowych kanałów spalinowych i wymiana trzonu komina
stalowego.
Wymiana tradycyjnej sieci ciepłowniczej na preizolowaną oraz sukcesywna modernizacja
istniejących węzłów cieplnych.
Bieżące utrzymanie, modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych
Bieżące utrzymanie oraz modernizacja odcinka drogi powiatowej przebiegającej przez teren
gminy.
Bieżące utrzymanie i modernizacja odcinka drogi krajowej przebiegającej przez gminę.
Dotowanie działań związanych z usuwaniem azbestu.
Bieżąca konserwacja i utrzymanie sieci elektroenergetycznej na terenie gminy.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kruszwica.
Opracowanie oraz wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

ROK 2018
Nazwa zadania
Kompleksowa termomodernizacja budynków w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację systemów ogrzewania budynków oraz
wprowadzanie odnawialnych źródeł energii
Rozbudowa i modernizacja sieci gazowej i sieci ciepłowniczej
Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie możliwości ochrony powietrza, w tym
oszczędności energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych
Kontynuacja wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu środowiska
naturalnego, nawiązywania współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu baz danych
dotyczących jakości powietrza
Utrzymanie czystości na drogach
Wspieranie rozwiązań pozwalających na eliminację lub minimalizację wielkości emisji
pochodzących z transportu (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu,
modernizacja i rozbudowa dróg)

Wykonanie
TAK
NIE
TAK/NIE1
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wykonanie
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK

Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1471 ze zm.)
Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze
środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu
działającego na szkodę dla środowiska.
Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom
samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.
1

Zadanie rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone/częściowo zrealizowane
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach 2017-2018 prowadził w ramach
zadań własnych kontrolę zakładów pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W 2017r. WIOŚ
w Bydgoszczy przeprowadził 11 kontroli w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, natomiast w
2018r. 13 kontroli.
Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że Burmistrz
Gminy Kruszwica posiada uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych. Zadanie
to jest zadaniem ciągłym realizowanym na bieżąco.
W przypadku, jeśli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, starosta
jest organem ochrony środowiska właściwym do wydawania decyzji, w których może nałożyć
obowiązek: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do
stanu właściwego; określając równocześnie zakres ograniczenia lub stan, do jakiego ma zostać
przywrócone środowisko a także czynności, zmierzające do osiągnięcia tych celów. Zgodnie z informacją
Starosty Inowrocławskiego w latach 2017-2018 nie prowadzono kontroli w zakresie emisji gazu i pyłów
do powietrza. Zakłady prowadzące instalacje i przedkładające wyniki pomiarów nie przekroczyły w
latach 2017-2018 dopuszczalnych wielkości emisji.
Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że
eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący
instalację ma tytuł prawny. Organ ochrony środowiska wydaje w drodze decyzji, pozwolenie na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w których określa wartości graniczne. Organem właściwym
do wydania takiej decyzji jest Starosta, Marszałek lub Wojewoda. Decyzje wydawane są w ramach zadań
własnych z wydatków bieżących.
Działaniem administracyjnym pozwalającym na uwzględnianie ochrony środowiska przy lokalizacji
przedsięwzięć jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana dla przedsięwzięć
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 71) . Podstawą prawną wydawania
decyzji jest Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 2081 ze zm.). Zgodnie z cytowaną ustawą organem uprawnionym do wydawania
przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Kruszwicy, a w niektórych przypadkach Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków
ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica przeprowadziła liczne remonty i modernizacje dróg gminnych, co
wpłynęło na zmniejszenie negatywnych oddziaływań w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza np.
poprzez utwardzenie zniszczonej nawierzchni (emisja wtórna do powietrza, upłynnienie ruchu).
Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych znajduje się w rozdziale 2.3. Zagrożenie hałasem.
W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica nie prowadziła żadnych dofinansowań dla mieszkańców w
zakresie zakupu lub montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.
W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica realizowała projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO
WK-P pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica – Zespół
Szkół Ogólnokształcących”. Projekt przewidywał termomodernizację budynków Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy Kasprowicza 7 w Kruszwicy. W ramach inwestycji wykonano: ocieplenie
przegród budowlanych, wymianę instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni (włączenie w istniejąca
kotłownie gazową pomp ciepła oraz instalacji kolektorów słonecznych), wymianę stolarki okiennej,
wymianę/naprawę dachu.
Dodatkowo w latach 2017-2018 Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie do projektu pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w
Kruszwicy”. W ramach zadania zostanie wykonane w 2019r.: docieplenie podłogi na gruncie, docieplenie
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dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja systemu ciepłej wody
użytkowej, modernizacja systemu ogrzewania.
W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica podjęła działania zmierzające do ograniczenia tzw. niskiej emisji poprzez modernizację/wymianę lokalnych źródeł ciepła.
Począwszy od roku 2017 na podstawie uchwały nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia
29 czerwca 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica i uchwały nr
XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją
źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica udzielane są dotacje na wymianę starych pieców
węglowych na kotły niskoemisyjne.
W 2017r. udzielonych zostało 9 dotacji w ramach których wymienione zostały piece węglowe na kotły
gazowe 6 szt., 2 kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5 i jeden budynek został
przyłączony sieci ciepłowniczej. Na terenie miasta Kruszwicy wymienionych zostało 7 kotłów, a na
terenie gminy Kruszwica 2 szt. Ilość zlikwidowanych tradycyjnych kotłów węglowych: 9 szt.
W 2018r. udzielonych zostało 49 dotacji w ramach których, wymieniono stare kotły węglowe na kotły
gazowe 17 szt. oraz 32 kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5. Na terenie miasta
Kruszwicy wymienionych zostało 16 kotłów,
a na terenie gminy Kruszwica 33 szt. Ilość
zlikwidowanych tradycyjnych kotłów węglowych: 49 szt.
W 2018r. Gmina Kruszwica przeprowadziła kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy, w tym: ocieplenie ścian, przebudowę kotłowni
oraz wymianę całej instalacji grzewczej. Innowacyjny system grzewczy składający się z instalacji
gazowej, pompy ciepła z sondami gruntowymi oraz kolektorów słonecznych poprawił efektywność
energetyczną obiektu, co z kolei przełoży się na niższe koszty utrzymania budynku. W efekcie obiekt
szkoły zyskał atrakcyjny wygląd i nowoczesny system ogrzewania zasilany odnawialnymi źródłami
energii (zainstalowano 9 szt. kolektorów słonecznych).
Dodatkowo działania zmierzające do ograniczenia tzw. niskiej emisji realizowane były poprzez
wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W
uchwale nr XXXVII/375/2017 z dnia 26 października z dnia 26 października 2017r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy
ulicach Radziejowskiej i Grodzkiej w rozdziale 3 ustalenia szczegółowe w punkcie 10 f wprowadzono
zapis „zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, poprzez ogrzewanie gazowe lub innym
paliwem ekologicznym.
W zakresie odnawialnych źródeł energii Burmistrz Kruszwicy w latach 2017-2018 wydał dwie decyzje o
warunkach zabudowy tj.:
• decyzję nr 64/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku
gospodarczego wraz z montażem na dachu ogniw fotowoltaicznych w zabudowie zagrodowej na
działce o nr ew. 66 położonej w m. Chełmiczki., gm. Kruszwica,
• decyzję nr 113/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy
fotowoltaicznej Żerniki o łącznej mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
(doziemną instalacją elektryczną, stacją kontenerową pomiarową, montażem transformatorów i
inwerterów oraz przyłączem elektroenergetycznym wraz ze słupami średniego napięcia SN) na
działce o nr ew. 188. w obrębie Żerniki, gm. Kruszwica.
Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018

Rok

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kruszwicy

2017

Wykonanie instalacja CO z kotłownia gazową sali gimnastycznej w

2017

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
299997,00, w tym
dotacja Budżetu
Państwa 232000,00
(Gmina Kruszwica,
Budżet Państwa)
34385,00
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Polanowicach
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących - zakup tablicy
informacyjnej i koszty obsługi
Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla
gospodarstwach domowych – dofinansowano łącznie wymianę 9
piecy grzewczych
Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica - mikroinstalacje OZE dla
mieszkańców – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz
studium wykonalności dla zadania p.n. Mikroinstalacje OZE dla
budynków mieszkalnych Gminy Kruszwica”
Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z dokumentacją
w miejscowościach: Piaski,
Racice,
Karsk,
Baranowo,
Lachmirowice, Janocin, Chrosno, Kobylniki, Piaski i w ulicach:
Biwakowa, Spacerowa
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy - dokumentacja
Zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1 w
Kruszwicy - wykonano ogrzewanie gazowe.

(Gmina Kruszwica)
2017

3352,40
(Gmina Kruszwica)

2017

31395,84
(Gmina Kruszwica)

2017

24575,40
(Gmina Kruszwica)

2017

109857,79
(Gmina Kruszwica)

2017
2017

Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Chrośnie

2017

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.
Rybackiej 20 w Kruszwicy

2018

Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla
gospodarstw domowych – udzielono dofinansowania do
wymiany 49 pieców grzewczych na ekologiczne

2018

Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie

2018

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz
z dokumentacją - wybudowano 22 nowych pkt świetlnych w
miejscach: Chełmce 5 słupów ( 6 opraw), Rusinowo 1 punkt,
Ostrówek 2 punkty, Piaski-Skotniki 1 punkt, Mietlica 3 punkty,
Tarnowo 2 punkty, Bródzki-Bachorce 6 punktów, Gocanówko 1
punkt, Piecki 1 punkt

2018

2018

Wykonanie obliczeń do sprawozdania do krajowej bazy KOBIZE

2018

Budowa przyłącza cieplnego, preizolowanego, dn 40 o długości 23 m
do budynku wielorodzinnego przy ul. Wspólnej w Kruszwicy

2018

32600,00
(Gmina Kruszwica)
42281,90
(Gmina Kruszwica)
8994,40
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
50052,54
(Gmina Kruszwica,
pożyczka WFOŚiGW)
196000,00, w tym
dotacja WFOŚiGW
30000,00 zł
(Gmina Kruszwica)
47400,01
(Gmina Kruszwica)
1895702,20
(Gmina Kruszwica)
117428,72
(Gmina Kruszwica)
3500,00
(Gmina Kruszwica)
7998,16
(PK w Kruszwicy)
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2.2

Zagrożenie hałasem

Tabela 2. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
zagrożeń hałasem za lata 2017-2018
Cel: Poprawa jakości stanu akustycznego środowiska
Kierunek interwencji:
• ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów akustycznych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie
TAK

ROK 2018
Nazwa zadania

Wykonanie
TAK
TAK
TAK
TAK
Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że
eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Art. 115a Ustawy
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że w przypadku stwierdzenia
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, w wyniku działalności gospodarczej, wydawane są
decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Organem właściwym do wydawania decyzji ustalającej
dopuszczalny poziom hałasu dla zakładów jest Starosta. Decyzje wydawane są w ramach zadań
własnych z wydatków bieżących.
Starosta Inowrocławski w latach 2017-2018 nie przeprowadził żadnych kontroli w zakresie
przestrzegania norm dopuszczalnych poziomów hałasu u podmiotów działających na terenie gminy
Kruszwica. Zakłady prowadzące instalacje i przedkładające wyniki pomiarów nie przekroczyły w latach
2017-2018 dopuszczalnych wielkości emisji hałasu.
Budowa infrastruktury rowerowej
Modernizacja systemu komunikacyjnego
Poprawa jakości transportu zbiorowego i jego promocja
Odpowiednie planowanie przestrzenne uwzględniające ochronę przed hałasem

Samorząd gminny w ramach zadań własnych prowadzi nadzór nad firmami działającymi na swoim
terenie. W przypadku naruszeń związanych z ochroną środowiska ma możliwość podjęcia odpowiednich
działań lub zaalarmowania odpowiednich służb. Działania te prowadzone są ze środków bieżących, w
miarę potrzeb.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzi badania monitoringowe poziomu
hałasu w ramach zadań własnych i wydatków bieżących. W ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska na terenie gminy Kruszwica w latach 2017-2018 nie wykonywano badań hałasu drogowego.
Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1471 z zm.)
Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze
środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu
działającego na szkodę dla środowiska.
W latach 2017-2018 WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadził 5 kontroli w zakresie emisji hałasu na terenie
gminy Kruszwica (rok 2017) i 1 kontrolę (rok 2018).
Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom
samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. Powyższe
zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
Ponadto WIOŚ w Bydgoszczy na bieżąco prowadzi rejestr obszarów, na których występuje przekroczenie
norm poziomu hałasu. Na terenie Gminy Kruszwica obszary takie nie występują.
Zgodnie z informacją otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w
Bydgoszczy w latach 2017-2018 nie wykonał żadnych zadań inwestycyjnych polegających na
przebudowie, budowie, modernizacji czy rewitalizacji odcinków linii przebiegających przez teren Gminy
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Kruszwica. Stosownie do § 3.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku „w
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. nr 140
poz.824)” zarządca kolei zobowiązany jest do okresowych pomiarów poziomów substancji lub energii w
środowisku dla wyznaczenia wartości poziomów hałasu dla linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej
30 tys. pociągów rocznie. Obecnie natężenie ruchu pociągów na liniach kolejowych w obrębie Gminy
Kruszwica nie zobowiązuje zarządzającego linią kolejową pomiarów poziomu hałasu w tym terenie.
Zgodnie z informacją otrzymaną od Starosty Inowrocławskiego w latach 2017-2018 nie zostały
opracowane żadne mapy akustyczne dla dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy
Kruszwica, z uwagi na fakt, że natężenie ruchu po tych drogach nie przekracza ponad 3000000 pojazdów
rocznie(zgodnie z art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja
może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest
wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi
mapami – Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz.8].
W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica realizowała projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO
WK-P pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kruszwica”. W ramach projektu powstał
prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż
ul. Solidarności do pętli autobusowej.
Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018

Rok

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
604120,16 w tym
dotacja Gminy dla
Powiatu 302060,08
(Powiat
Inowrocławski,
Gmina Kruszwica)
2693401,73, w tym
dotacja
Województwa K-P
28712,00 zł
(Gmina Kruszwica)
240799,47
(Gmina Kruszwica)

Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C
Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie – dotacja dla Powiatu
Inowrocławskiego

2017

Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy wraz z
posadzeniem łącznie 47 drzew i krzewów

2017

Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap II

2017

Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i
placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy wraz z nasadzeniem 45
sztuk nowych drzew i krzewów

2017

1048933,53
(Gmina Kruszwica)

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica –
wykonanie studium wykonalności

2017

20485,33
(Gmina Kruszwica)

Przebudowa drogi
dokumentacja

2017

gminnej

Nr

150833C

w

Kobylnikach

-

Przebudowa drogi w miejscowości Polanowice - dokumentacja
Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudowa drogi gminnej nr
150833C w miejscowości Kobylniki – przygotowanie opisu
zamówienia i dokumentacji technicznej
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na 17 przejazdach kolejowych
krzyżujących się z drogami administrowanymi przez Burmistrza
Kruszwicy

2017

2017
2017

49200,00
(Gmina Kruszwica)
103154,86, w tym
dotacja Krajowego
Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa 46182,43
(Gmina Kruszwica)
6900,00
(Gmina Kruszwica)
11200,00
(Gmina Kruszwica)
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Utwardzenie dróg kruszywem

2017

316664,03
(Gmina Kruszwica)

Remont nawierzchni dróg powierzchniowo masą mineralno –
bitumiczną na gorąco oraz remont nawierzchni dróg emulsją
asfaltową i grysami

2017

369738,00
(Gmina Kruszwica)

Remont dróg w sołectwie Bachorce

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Chełmce

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Gocanówko

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Grodztwo

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Janowice

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Karsk

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Kicko

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Kobylniki

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Lachmirowice

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Papros

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Piaski

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Polanowice

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Popowo

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Racice

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Rzepowo

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Sławsk Wielki

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Sokolniki

2017

1651,40
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2359,14
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
471,83
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
9975,79
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1145,87
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
3976,84
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2493,95
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2022,12
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
977,36
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2595,05
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1011,06
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1988,42
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1651,40
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1685,10
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2022,12
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
4987,90
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2493,95
(Gmina Kruszwica,

Strona | 13

Remont dróg gminnych w sołectwie Szarlej

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Wola Wapowska

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie Złotowo

2017

Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi nr 2574C
Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu
kolejowego (Wolany)

2017

Remont drogi powiatowej nr 2583C Baranowo-Racice na odcinku od
km 0+112 do km 0+484 (działka nr 9)

2017

Remonty odcinków dróg powiatowych – zadanie 1 – droga nr 2582C
Kruszwica – Racice

2017

Remonty odcinków dróg powiatowych – zadanie 2 – droga nr 2583C
Baranowo – Racice

2017

Remonty odcinków dróg powiatowych – zadanie 4 – droga nr 2580C
Rzepiszyn – Łagiewniki

2017

Przebudowa dróg kategorii powiatowej metoda powierzchniowego
utrwalenia – I – droga 2569C Szarlej – Karczyn – Dulski

2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w m.
Głębokie

2017

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ulicy
Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż ulicy Solidarności do pętli
autobusowej

2018

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Kruszwica- Zespół Szkół Ogólnokształcących

2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn - Łagiewniki

2018

Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na
odcinku Sukowy - Słabęcin etap I

2018

Fundusz Sołecki)
4987,90
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1988,42
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1179,57
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1988,42
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
268765,57
(Powiat
Inowrocławski)
68104,61
(Powiat
Inowrocławski)
26966,52
(Powiat
Inowrocławski)
50166,78
(Powiat
Inowrocławski)
11413,17
(Powiat
Inowrocławski)
359363,98
(Powiat
Inowrocławski)
584161,17
(Powiat
Inowrocławski)
734806,00, w tym
dotacja z RPO WK-P
276430,00 - zaliczka
(Gmina Kruszwica)
1939236,60, w tym
dotacja z EFRR w
ramach RPO WK-P
999966,64
(Gmina Kruszwica)
593780,93 w tym
dotacja Gminy dla
Powiatu 295,00
(Powiat
Inowrocławski,
Gmina Kruszwica)
444862,78, w tym
dotacja
Województwa
KujawskoPomorskiego
57600,00 zł
(Gmina Kruszwica)
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Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w
Kruszwicy- dokumentacja

2018

Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy

2018

Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr
150833C w miejscowości Kobylniki - mapy do celów projektowych,
inwentaryzację istniejącego mostu, opracowanie geologiczne i
geotechniczne,
operat terenowo – prawny oraz koncepcję
rozwiązania projektowego
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy KruszwicaPrzebudowa ul. Słonecznej
Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicydokumentacja
Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości
Tarnówko
Przebudowa drogi położonej na działce 151/31 przy ul. Poznańskiej
w Kruszwicy

2018

2018
2018
2018
2018

Utwardzenie dróg kruszywem

2018

Remont nawierzchni dróg powierzchniowo masą mineralno –
bitumiczną na gorąco oraz remont nawierzchni dróg emulsją
asfaltową i grysami

2018

Remont dróg w sołectwie Bachorce

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Chełmce

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Chełmiczki

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Chrosno

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Gocanowo

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Gocanówko

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Janowice

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Karsk

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Kicko

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Kobylniki

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Lachmirowice

2018

59999,40
(Gmina Kruszwica)
194977,00
(Gmina Kruszwica)
58180,00
(Gmina Kruszwica)
1160730,00
(Gmina Kruszwica)
39852,00
(Gmina Kruszwica)
154700,00
(Gmina Kruszwica)
186079,79
(Gmina Kruszwica)
358789,55
(Gmina Kruszwica)
217710,00
(Gmina Kruszwica)
2789,64
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
8973,34
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
972,00
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
6739,26
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1813,27
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
14924,57
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
3487,05
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
3000,00
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
19992,42
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2975,62
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
4184,46
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
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Remont dróg gminnych w sołectwie Ostrowo

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Papros

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Piaski

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Polanowice

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Popowo

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Racice

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Rusinowo

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Rzepowo

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Sławsk Wielki

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Sokolniki

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Sukowy

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Szarlej

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Tarnowo

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Wola Wapowska

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble

2018

Remont dróg gminnych w sołectwie Złotowo

2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki

2018

Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego
utrwalenia wraz z profilowaniem. 2) Piecki – Piaski – Wola
Wapowska

2018

2975,62
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
4974,86
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
3420,14
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
3951,99
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2975,62
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
3487,05
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1069,36
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
5021,35
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
11948,96
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
4974,86
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
4463,42
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
7996,97
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
11995,45
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2882,63
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
1487,81
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
2557,17
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
575023,43
(Powiat
Inowrocławski)
533819,39
(Powiat
Inowrocławski)
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2.3

Pola elektromagnetyczne

Tabela 3. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
oddziaływania pól elektromagnetycznych za lata 2017-2018
Cel: Ochrona ludności przez zagrożeniami pól elektromagnetycznych
Kierunek interwencji:
• utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola
elektromagnetycznego
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Lokalizowanie emitorów pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem odległości do obszarów
zabudowy mieszkaniowej
Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów emisji pól elektromagnetycznych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.

ROK 2018
Nazwa zadania
Odpowiednie planowanie przestrzenne uwzględniające ochronę przed oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych
Preferowanie bezpiecznych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych
Monitoring emisji pól elektromagnetycznych

Wykonanie
TAK
TAK
Wykonanie
TAK

TAK
NIE
W zakresie wyznaczonych kierunków interwencji, Gmina Kruszwica w latach 2017-2018 opracowała
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których zostały uwzględnione wymogi ochrony
środowiska i ochrony zdrowia przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Bydgoszczy prowadzi w ramach PMŚ, zgodnie z
Programem PMŚ Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2020, zatwierdzonym przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska badania PEM w stałej sieci punktów pomiarowych, badanych
w cyklach 3 letnich. Lokalizacja tych punktów została wybrana tak aby wyniki badań były
reprezentatywne dla większego obszaru terenu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2007.221.1645)). Po przeanalizowaniu lokalizacji punktów
pomiarowo- kontrolnych monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) na terenie gminy Kruszwica nie
wyznaczono w latach 2017-2018 żadnych punktów monitoringowych w powyższym zakresie.

2.4

Gospodarowanie wodami

Tabela 4. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi za lata 2017-2018
Cel: Zapobieganie zagrożeniom powodziowym
Cel: Dobra jakość wód i ich ochrona
Kierunek interwencji:
• Ograniczenie zasięgu oraz skutków powodzi
• Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków oraz podstawowych urządzeń melioracji wodnej.

Wykonanie
TAK

ROK 2018
Nazwa zadania

Wykonanie
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Bieżąca i gruntowna konserwacja oraz utrzymanie urządzeń wodnych (współpraca z PGW Wody
Polskie oraz Gminną Spółką Wodną)
Zapobieganie powodzi i podtopieniom, a w przypadku ich wystąpienia minimalizacja skutków
Kształtowanie współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie
edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed
zanieczyszczeniem

TAK
TAK
TAK

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) dla obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego
(WORP) zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego (MZP), dla których określono obszary
szczególnego zagrożenia powodzią oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP).
W dniu 15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował za
pośrednictwem strony internetowej www.mapy.isok.gov.pl zweryfikowane i ostateczne wersje map
zagrożenia powodziowego, dla rzek objętych I cyklem planistycznym opracowania MZP i MRP. Mapy
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, jako oficjalne dokumenty planistyczne,
stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i
zarządzaniem kryzysowym.
Gmina Kruszwica objęta jest Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty,
stanowiącym składnik Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry,
przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1938).
Procedura aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest przygotowywana, ma ona
zakończyć się w ll kwartale 2022 r. umożliwiając przyjęcie zaktualizowanych planów ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej w drodze rozporządzenia, w terminie wynikającym z 6letniego cyklu, przyjętego dla tych działań w Unii Europejskiej na podstawie Dyrektywy 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pażdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288/27).
Aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym poprzedził rozpoczęty w 2016 r. przegląd i
aktualizacja Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego. Raport z ich wykonania został opublikowany w
grudniu 2018 r. i 22 marca 2019 roku przekazany Komisji Europejskiej. Po przeprowadzeniu przeglądu
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych w I cyklu planistycznym
oraz identyfikacji obszarów, dla których konieczna jest ich aktualizacja, do 22 grudnia 2019 r. ma
nastąpić wykonanie nowych zaktualizowanych wersji tych map. W tym samym terminie powinny one
zostać opracowane dla odcinków rzek, dla których w 2011 r., we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego,
wskazano konieczność wykonania map w ll cyklu planistycznym.
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego obejmą dodatkowo odcinki rzek i typy
powodzi, które wskazano w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Te
działania spowodują opracowanie map dla rzeki Noteci od km 295,3 do km 320,5 co sprawi, że w ich
zasięgu znajdzie się całe jezioro Gopło.
Zgodnie z art. 19. Ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1401 ze zm) organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz
Gminy Kruszwica. Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na
terenie gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania
kryzysowego,
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o
statusie miasta;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania,
zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
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Zgodnie z art. 19 zadania, o których mowa wyżej Burmistrz wykonuje przy pomocy komórki
organizacyjnej Urzędu Miejskiego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem
pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny
zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez niego, który określa jego skład, organizację,
siedzibę oraz tryb pracy.
W zakresie wyznaczonego kierunku Gmina Kruszwica w latach 2017-2018 opracowała miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, w których zostały uwzględnione wymogi bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego wraz z analizą obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na terenach
objętych zmianą mpzp.
WIOŚ w Bydgoszczy w latach 2017-2018 prowadził
powierzchniowych i podziemnych.

ustawowy

monitoring

jakości wód

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),
PGW Wody Polskie przygotowują projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). W dniu 5
grudnia 2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyjął Plan
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, obejmującym wówczas obecny region
wodny Noteci, w którego granicach znajduje się gmina Kruszwica. Plan przygotowano na mocy art. 88s
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.), na podstawie jej
przepisów. Ustawa ta przestała obowiązywać w dniu 31 grudnia 2017 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r.
została ona zastąpiona przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze
zm.).
Przepisy nowej ustawy nie przewidują zachowania ważności planu przeciwdziałania skutkom suszy w
regionie wodnym. Mocą jej art. 184 i 185 ust. 1 nowy projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy
przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem
właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym
do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy.
Zgodnie z informacjami zawartymi w internetowym portalu projektu „Stop suszy”, prowadzonym przez
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, etap opracowania harmonogramu i programu prac związanych z
przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy został zakończony
w lutym 2017 r.
W ramach kolejnego etapu opracowano materiały merytoryczne do sporządzenia projektów planów
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. W październiku 2017 r. została zaktualizowana
Metodyka postępowania, na podstawie której w etapie trzecim powstanie plan przeciwdziałania
skutkom suszy. Planowany termin zakończenia jego realizacji przypada na III kwartał 2020r.
W latach 2017-2018 na terenie gminy Kruszwica prowadzone były działania zmierzające do poprawy
systemu melioracji wodnych poprzez konserwację, odbudowę i modernizację urządzeń wodnych.
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm)
„utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek
wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego
związku spółek wodnych”. Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy realizowała na bieżąco w latach 20172018 prace utrzymaniowe i melioracyjne na terenie Gminy Kruszwica.
Dodatkowo w latach 2017-2018 prace melioracyjne i utrzymaniowe prowadzone były przez PGW Wody
Polskie RZGW w Bydgoszczy w następującym zakresie:
• Kanał Bachorza Duża w km 0+000-24+744 całkowita długość, z tego na terenie gminy Kruszwica
rozmiar rzeczowy 8,000 km, zakres prac na terenie powiatu lnowrocławskiego obejmował:
- wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem;
- odmulenie mechaniczne dna z rozplantowaniem w km;
• Kanał Bachorza Mała w km 0+000-8+650, 9+150-15+333 całkowita długość, z tego na terenie
gminy Kruszwica rozmiar rzeczowy 5,325 km, zakres prac na terenie gminy Kruszwica
obejmował:
- wykoszenie skarp z dna z wygrabieniem;
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•

•
•

Kanał Ostrowo-Gopło w km 0+000-10+500 z tego na terenie gminy Kruszwica -3,147 km, zakres
prac na terenie gminy Kruszwica obejmował:
- wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem;
- odmulenie mechaniczne dna z rozplantowaniem;
Konserwacja Kanału Gocanowskiego - część I w km 1+800 - 7+464 tj. na długości 5,664 km.
Roboty wykonywane były w okresie od 15.10.2018 r. do 05.11.2018 r.
Prace melioracyjne na Kanale Mietlica w km 2+430 - 4+950 tj. na długości 2,43 km przez
Proszkownię Mlekaw Piotrkowie Kujawskim (inwestor) w okresie od 10.09.2018 r. do
29.10.2018 r. Kanał Mietlica w ww. kilometrażu jest ciekiem granicznym pomiędzy gminami
Kruszwica i Piotrków Kujawski.

W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica prowadziła działania rewitalizacyjne wokół zbiorników wodnych
polegające na:
1) oczyszczeniu stawu gminnego na działce nr 125 w Kobylnicy (rok 2017) – w zakresie wykoszenia
terenu, wycinki drzew i krzewów, usunięcia korzeni, odkrzaczania i wyrównania terenu, wykonania
oczyszczania stawu wraz z wywozem wydobytego urobku
2) oczyszczeniu stawu gminnego na działce nr 54 w Racicach (rok 2018) – w zakresie demontażu
starego ogrodzenia wokół stawu, wykoszenia lustra wody, wykonania oczyszczania stawu wraz z
wywozem wydobytego urobku
3) oczyszczaniu stawu gminnego na działce nr 183/2 w Karsku (rok 2018) – w zakresie wykonania
oczyszczenia stawu z odłożeniem wydobytego urobku
Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018

Rok

Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 125 w Kobylnicy

2017

Dotacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dla Gminnej Spółki
Wodnej w Kruszwicy na konserwacje urządzeń melioracyjnych

2017

Konserwacja rurociągu R-XII

2017

Konserwacja Kanału Bachorza Mała

2017

Konserwacja Kanału Ciechrz-Bożejewice

2017

Konserwacja Kanału Gocanowski

2017

Konserwacja Kanału Mietlica

2017

Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 54 w Racicach

2018

Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 183/2 w Karsku

2018

Wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem wraz z odmuleniem
mechanicznym dna na Kanale Bachorza Duża w km 0+000 – 24+744

2018

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
8700,00
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
19875,00
(Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu)
6602,10
(Gminna Spółka
Wodna w Kruszwicy)
19382,00
(KPZMiUW we
Włocławku)
14308,14
(KPZMiUW we
Włocławku)
20732,65
(KPZMiUW we
Włocławku)
5442,43
(KPZMiUW we
Włocławku)
10000,00
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
11800,00
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
64935,37
(PGW Wody Polskie
RZGW Bydgoszcz)
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Wykoszenie skarp z dna z wygrabieniem na Kanale Bachorza Mała w
km 0+000 – 8+650 i 9+150 – 15+333

2018

Wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem wraz z odmuleniem
mechanicznym dna na Kanale Ostrowo-Gopło w km 0+000 – 10+500

2018

Konserwacja Kanału Gocanowskiego - część I w km 1+800 - 7+464

2018

Dotacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dla Gminnej Spółki
Wodnej w Kruszwicy na konserwacje urządzeń melioracyjnych

2018

2.5

30999,55
(PGW Wody Polskie
RZGW Bydgoszcz)
34263,58
(PGW Wody Polskie
RZGW Bydgoszcz)
14815,57
(PGW Wody Polskie
RZGW Bydgoszcz)
19915,00
(Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu)

Gospodarka wodno-ściekowa

Tabela 5. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej za lata 2017-2018
Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
Kierunek interwencji:
• Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
• Działania administracyjne i informacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
Budowa nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej
Modernizacja gminnej Oczyszczalni Ścieków w celu zabezpieczenia ciągłości pracy
Bieżące utrzymanie i modernizacja sieci wodociągowej
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Rozwój sieci kanalizacyjnej zgodny z planem Aglomeracji

ROK 2018
Nazwa zadania
Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę
Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków
komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych
Kontynuacja kontroli odprowadzania ścieków i gospodarowania wodą
Kontynuacja działań mających na celu racjonalne zużycie wody
Stała kontrola jakości wody oraz informowanie społeczeństwa o jakości wody pitnej i wody w
miejscach wyznaczonych do kąpieli

Wykonanie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wykonanie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadził w ramach zadań własnych
monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ocenę stanu eutrofizacji na obszarach
szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarach OSN).
Badania wód podziemnych prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, realizowanym z wydatków bieżących
jednostki.
Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach 2017-2018
przeprowadził 4 kontrole (rok 2017) w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków na terenie gminy
Kruszwica oraz 6 kontroli (rok 2018).
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, w ramach zadań własnych
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kontynuował w latach 2017-2018 prace nad wykazem wód wrażliwych i obszarów szczególnie
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarów OSN). Powyższe
zadanie jest zadaniem ciągłym, realizowanym z wydatków bieżących jednostki.
Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1688 ze zm.)
Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze
środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu
działającego na szkodę dla środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy
obowiązek udzielania pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w
zakresie ochrony środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków
ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
W 2018r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przeprowadzili 158 kontroli zbiorników
bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych. Nie nałożono kar finansowych.
Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie norm i standardów jakości środowiska
określonych prawem i tych zapisanych w decyzjach (pozwoleniu wodnoprawnym). Zgodnie z art. 403
Ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm) organ wydaje w drodze decyzji, pozwolenie
wodnoprawne, w której określa wartości graniczne wprowadzanych do środowiska substancji. Organem
właściwym do wydania takiej decyzji na chwilę obecną jest właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków
bieżących jednostki.
Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Gmina jest zobligowana do prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i
sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej. Gmina Kruszwica zgodnie z wymogami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) prowadzi na bieżąco rejestr zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wg stanu 2018r. w gminie Kruszwica występuje 918 szt.
zbiorników bezodpływowych i 75 oczyszczalni przydomowych.
W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica prowadziła dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja udzielana była w trybie i zakresie określonym
Uchwałą nr XL/596/2014 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014 oraz Uchwałą nr VIII/74/2015 Rady
Miejskiej z dnia 28 maja 2015 zmieniająca w/w uchwałę.
W latach 2017-2018 Gmina udzieliła wsparcia ﬁnansowego do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków w kwocie 18.000,00zł dla trzech osób.
Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Grodztwo, działka nr 16/9
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul.
Zamkowej 1 w Kruszwicy
Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obiektu przy ul.
Kasprowicza 7 w Kruszwicy
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Kolegiackiej w
Kruszwicy - dokumentacja
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rynek-Poznańska dokumentacja
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w
Kruszwicy – dokumentacja, uzyskanie map do celów projektowych,
złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Rok
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
6000,00
(Gmina Kruszwica)
25000,00
(Gmina Kruszwica)
28859,43
(Gmina Kruszwica)
45069,50
(Gmina Kruszwica)
34194,00
(Gmina Kruszwica)
33210,00
(Gmina Kruszwica)
10000,00
(Gmina Kruszwica)
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celu publicznego
Naprawa i konserwacja kanalizacji, w tym: usunięto awarie
kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Chełmce, Kobylniki,
Polanowice, Chrosno, Sukowy, udrożniono kanalizację w Sławsku
Wielkim, wykonano remont kanalizacji deszczowej w Polanowicach,
remont studni chłonnej przy przystanku autobusowym w
miejscowości Chełmce.
Utrzymanie systemu kanalizacyjnego
Udrożnienie, czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w
mieście
Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi na oczyszczalni
ścieków w Kruszwicy
Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości
Sławsk Wielki i Grodztwo ul. Kwiatowa – dotacja celowa

2017

2017
2017
2017
2018

48590,00
(Gmina Kruszwica)
22920,00
(Gmina Kruszwica)
119221,48
(Gmina Kruszwica)
3649911,00
(SWŚ w Kruszwicy)
12000,00
(Gmina Kruszwica)
4999,95
(Gmina Kruszwica)

Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce

2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w
Kruszwicy - zaprojektowano kanalizację deszczową o długości ok.
100m biegnącą wzdłuż ul. Mickiewicza z wylotem wód
deszczowych do jeziora Gopło

2018

29975,00
(Gmina Kruszwica)

Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach

2018

4000,00
(Gmina Kruszwica)

2018

38275,00
(Gmina Kruszwica)

2018

54090,00
(Gmina Kruszwica)

Naprawa i konserwacja kanalizacji, w tym: usunięto awarie
kanalizacji deszczowej w miejscowościach Piaski, Chrosno,
Polanowice, Sławsk Wielki, Tarnówko, Wola Wapowska, Chełmce i
Kobylniki, Bachorce.
Utrzymanie kanalizacji w tym: zakupiono i zamontowano hydrant
w Polanowicach, zdemontowano studnię kanalizacji deszczowej w
Kraszycach, odbudowano rów odprowadzającego wody z jeziora
Tryszczyn, zinwentaryzowano sieci wodociągowe w Popowie,
zakupiono i zamontowano włazy kanalizacji w Woli Wapowskiej
oraz przy świetlicy w Gocanowie, wyczyszczono kanalizację
deszczową w Sławsku Wielkim;
Udrożnienie, czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w
mieście
Modernizacja przepompowni ścieków P-III

2.6

2018
2018

120298,81
(Gmina Kruszwica)
138764,00
(SWŚ w Kruszwicy)

Zasoby geologiczne

Tabela 6. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
gospodarowania zasobami geologicznymi za lata 2017-2018
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
Kierunek interwencji:
• Odpowiednie gospodarowanie zasobami geologicznymi
• Działania naprawcze
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2018
Nazwa zadania
Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu właściwe gospodarowanie przestrzenią
Rekultywacja obszarów zdegradowanych

Wykonanie
TAK
NIE
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Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz.
1161 ze zm.) osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana
do ich rekultywacji na własny koszt.
Rekultywacja, to ciąg działań realizowanych w oparciu o decyzję wydawaną na podstawie art. 22 ust. 1
Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1161 ze zm.).
Decyzja w przedmiocie rekultywacji może być wydana etapowo, tj. może nakładać tylko obowiązek
rekultywacji na konkretną osobę oraz ustalać kierunek jej rekultywacji. Jeśli podmiot zobowiązany do
rekultywacji nie występuje o określenie kierunku, kierunek ten ustala samodzielnie Starosta po
zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku
narodowego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji oraz Wójta
(Burmistrza, Prezydenta Miasta), zgodnie z art. 22 ust. 2 cytowanej ustawy. Organy współdziałające
mogą w ramach swoich kompetencji zawsze przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (np. oględziny,
kontrole na miejscu) w związku wydaniem przez nich opinii w sprawie wydania decyzji o rekultywacji i
zagospodarowaniu terenu.
Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz.
1161 ze zm.) właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele
rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji. Starosta, a w
przypadku gruntów leśnych – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ze względu na
ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi
gruntów, zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków
zielonych.
Kierunek rekultywacji określa zakres i sposób rekultywacji pod kątem formy przyszłego
zagospodarowania. Norma PN-G-07800:2002 określa pięć ogólnych kierunków rekultywacji:
− rolny: do zagospodarowania rolniczego (np. Grunty orne, sady)
− leśny: do zagospodarowania leśnego (np. Lasy produkcyjne, lasy ochronne)
− komunalny: do celów komunalnych (np. Parki, obiekty sportowe)
− wodny: pod zbiorniki wodne oraz budowę tych zbiorników
− specjalny: do zagospodarowania na inne cele niż w/w
Najczęstszą formą rekultywacji, a w konsekwencji zagospodarowania są kierunki leśny i rolny.
W latach 2017-2018 nie wydano żadnej koncesji na eksploatację kopalin. Zgodnie z informacją Starosty
Inowrocławskiego nie odnotowano zgłoszeń odnośnie nielegalnej eksploatacji kopalin.

2.7

Gleby

Tabela 7. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie ochrony
gleb za lata 2017-2018
Cel: Ochrona gleb
Kierunek interwencji:
• odpowiednie gospodarowanie glebami
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Edukacja ekologiczna rolników w zakresie wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.
Utrzymanie czystości w Gminie.
Ochrona gleb najlepszych kompleksów w MPZP przed zabudowaniem.
Stopniowe opracowywanie MPZP, zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wraz z prowadzeniem procedury strategicznej oceny
oddziaływania projektów MPZP.

Wykonanie
TAK
TAK
TAK
TAK
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ROK 2018
Nazwa zadania
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu gleb, właściwa ich ochrona w mpzp oraz systematyczna ocena
jakości gleb

Wykonanie
TAK

ARiMR uczestniczy od wielu lat w licznych konferencjach, seminariach, konkursach oraz inicjatywach o
charakterze rolniczym, organizowanych przez instytucje i firmy zewnętrzne, uczelnie, ODR-y, instytuty
naukowe. W 2017 r. AriMR aktywnie uczestniczyła w takich spotkaniach rozpowszechniając materiały
informacyjne w postaci broszur, ulotek i wydawnictw. W 2017 r. przygotowano do druku i wydano
publikacje dotyczące działalności AriMR w zakresie PROW 2014–2020 oraz pomocy krajowej, w tym: 16
broszur – o łącznym nakładzie 136,9 tys. egzemplarzy; 12 ulotek – o łącznym nakładzie 2 725,0 tys.
sztuk; 4 plakaty – o łącznym nakładzie 7,4 tys. sztuk; 2 foldery – o łącznym nakładzie 11,5 tys.
egzemplarzy. Ukazało się również 9 numerów Biuletynu Informacyjnego – miesięcznika wydawanego
wspólnie z MriRW (nakład jednego numeru – 8 tys. egzemplarzy). Biuletyn rozesłano bezpłatnie do
szerokiego kręgu odbiorców, m.in.: urzędów gmin, ośrodków doradztwa rolniczego, szkół i organizacji
rolniczych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, starostw, posłów, senatorów, Kancelarii
Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w Minikowie realizuje zadania i wykonuje
usługi z zakresu doradztwa rolniczego wynikające z Ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach
doradztwa rolniczego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 896 ze zm.). Podstawowym zadaniem Ośrodka jest
doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz
wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich. Działalność Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie obejmuje:
1) prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich
2) prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej
3) prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich
4) prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie
i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie
5) upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska
6) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego
7) upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku
8) prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania
gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej
9) wykonywanie usług w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w
rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych,
kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do
prowadzenia działalności rolniczej, działalności wydawniczej, poligraficznej, hotelarskiej i
gastronomicznej
10) organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć
upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące produkty i wyroby
przetwórstwa rolno-spożywczego
11) wypełnianie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji
krajowych i zagranicznych
W 2017r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadził nieodpłatnie następujące
działania:
• ZADANIE 1 - Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Zadanie było realizowane w formie konferencji, szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, w których
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•

•
•

•
•

•

•

•
•

wzięło udział 25495 odbiorców. Ogólna liczba form 1236, w tym 1098 szkoleń stacjonarnych,
101 szkoleń wyjazdowych i 37 konferencji. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak: Stosowanie
nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowla oraz przetwórstwo rolno-spożywcze, Nowe
rozwiązania w produkcji roślinnej i zwierzęcej, Prowadzenie przetwórstwa w ramach
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), Rozwiązywanie problemów
technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, Technologia produkcji
roślinnej i zwierzęcej, Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, Rolnictwo ekologiczne.
ZADANIE 2 - Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji
rolniczej. działalność informacyjna w zakresie wsparcia produkcji rolniczej miała charakter
doradczy, informacyjny i upowszechnieniowy. W 2017 roku udzielono informacji dla 29793
odbiorców. Wydano 12 numerów miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” w nakładzie 35800
egzemplarzy. Napisano 357 artykułów do miesięcznika KPODR oraz 56 artykuły do innych
wydawnictw. Wydano 25 broszur, w nakładzie 16674 egzemplarzy. Wydano również 4 ulotki, w
łącznym nakładzie 3250 egzemplarzy. Opracowano i wydano katalogi jak również foldery
targowe oraz plakaty i zaproszenia. Zorganizowano 55 stoisk informacyjno-promocyjnych.
Zrealizowano 37 audycji radiowych oraz 53 audycje tv. Na stronach internetowych zamieszczono
345
informacji.
Łącznie
Ośrodek
zrealizował
2022
działania
informacyjnoupowszechnieniowych.
ZADANIE 3 - Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
ZADANIE 4 - Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w
zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji krajowych lub zagranicznych. W 2017 roku udzielono 7122 porady indywidualne
głównie z obszaru płatności bezpośrednich, działań PROW 2014-2020, kredytów
preferencyjnych. Nieodpłatne sporządzono 1340 dokumentacji niezbędnych do uzyskania
pomocy.
ZADANIE 5 - Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji
oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowej w tym zakresie.
ZADANIE 6 - Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla
środowiska. W ramach omawianego zadania udzielono 14009 porad, zorganizowano i
przeprowadzono 24 pokazy (699 osób), 23 konkursy (1178 osób), 20 olimpiad (352 osób), 8
imprez wystawienniczo-targowych (781 wystawców i 69,7 tys. zwiedzających), założono 22
demonstracje upowszechnieniowe (907 osób) oraz wykonano 1674 pozostałe usługi.
ZADANIE 7 - Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego. W
ramach zadania udzielono łącznie 848 porad, zorganizowano i przeprowadzono 3 pokazy (80
osób), 5 konkursów (150 osób), 5 imprez wystawienniczo-targowych (376 wystawców i 18 tys.
zwiedzających) oraz wykonano 11 pozostałych usług.
ZADANIE 8 - Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie
promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. W ramach zadania łącznie udzielono
doradztwa 976 klientom, zorganizowano i przeprowadzono 2 konkursy (100 osób) oraz imprezę
wystawienniczo-targową (246 wystawców i 30 tys. zwiedzających).
ZADANIE 9 - Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów
rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych.
ZADANIE 10 - Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej
i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy
doradczej. W ramach zadania udzielono 4648 porad i wykonano 1296 opracowań, w tym 4023
porad i 46 opracowań w temacie rachunkowości oraz 625 porad i 1250 opracowań w temacie
zarządzania gospodarstwem rolnym.

W 2018r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadził nieodpłatnie następujące
działania:
• ZADANIE 1 - Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Zadanie Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w 2018
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roku było realizowane w formie konferencji, szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, w których
wzięło udział 25438 odbiorców. Ogólna liczba form 1095, w tym 966 szkoleń stacjonarnych, 97
szkoleń wyjazdowych i 32 konferencje. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak: Stosowanie
nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowla oraz przetwórstwo rolno-spożywcze, Nowe
rozwiązania w produkcji roślinnej i zwierzęcej, Prowadzenie przetwórstwa w ramach
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), Rozwiązywanie problemów
technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, Technologia produkcji
roślinnej i zwierzęcej, Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, Rolnictwo ekologiczne.
ZADANIE 2 - Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji
rolniczej. W 2018 roku udzielono informacji dla 23800 odbiorców. Wydano 12 numerów
miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” w nakładzie 32400 egzemplarzy. Napisano 296
artykułów do miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz 65 artykułów do innych
wydawnictw. Wydano 15 broszur: „Kalkulacje Rolnicze”, „Jak analizować Raport Indywidualny
Gospodarstwa Rolnego”, „Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
pozarolniczej działalności gospodarczej”, „Podatek VAT w rolnictwie”, „Metody wyceny produkcji
roślinnej w toku”, „Kujawsko-Pomorskie Seminarium Szynszyli”, „Nowoczesne rozwiązania w
produkcji drobiu wodnego”, „Chwasty naszych pól – odporność chwastów na herbicydy”,
„Wydawnictwo promocyjne KPODR”, „Zioła dobre na wszystko”, „Dobre praktyki w rolnictwie
ekologicznym”, „Odpady – informator dla rolników”, „Rozwój usług opiekuńczych na terenach
wiejskich”, „Jak podnieść opłacalność produkcji żywca wołowego”, „Tendencje oraz czynniki
zmienności dochodów gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim na tle
Polski i Unii Europejskiej”. Łączny nakład broszur to 16500 egzemplarzy. Wydano również 4
ulotki, w nakładzie 4700 egzemplarzy. Wydano informator, katalogi jak również foldery targowe:
„Forum nasienne – nowości odmianowe”, „Lato na Wsi, „Kujawsko-Pomorskie Dni Pola”, „Dni
Otwartych Drzwi”, „AGRO-TECH” oraz plakaty i zaproszenia na imprezy wystawienniczotargowe. Zorganizowano 40 stoisk informacyjno-promocyjnych. Zrealizowano 23 audycje
radiowe oraz 42 telewizyjne. Na stronach internetowych zamieszczono 312 informacji.
ZADANIE 3 - Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach zadania udzielono 1066
informacji i 18 porad indywidualnych, łączna liczba odbiorców 1084.
ZADANIE 4 - Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w
zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych
instytucji krajowych lub zagranicznych. W 2018 roku udzielono 5798 porad indywidualnych
głównie z obszaru płatności bezpośrednich, działań PROW 2014-2020, kredytów
preferencyjnych. Nieodpłatne sporządzono 1237 dokumentacji niezbędnych do uzyskania
pomocy.
ZADANIE 5 - Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji
oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowej w tym zakresie.
ZADANIE 6 - Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla
środowiska. W ramach omawianego zadania udzielono 12290 porad, zorganizowano i
przeprowadzono 13 pokazów (394 osoby), 12 konkursów (697 osób), olimpiadę wiedzy
rolniczej (363 osoby), 8 imprez wystawienniczo-targowych (906 wystawców i 66,5 tys.
zwiedzających), założono 18 demonstracji upowszechnieniowych (208 osób) oraz wykonano
338 pozostałych usług.
ZADANIE 7 - Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego. W
ramach zadania udzielono łącznie 598 porad, zorganizowano i przeprowadzono pokaz (18 osób),
4 konkursy (134 osoby), 5 imprez wystawienniczo-targowych (378 wystawców i 27,5 tys.
zwiedzających) oraz wykonano 7 pozostałych usług.
ZADANIE 8 - Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie
promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. W ramach zadania łącznie udzielono
doradztwa 706 klientom, zorganizowano i przeprowadzono konkurs (70 osób) oraz imprezę
wystawienniczo-targową (350 wystawców i 30 tys. zwiedzających).
ZADANIE 9 - Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów
rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu
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azotu ze źródeł rolniczych.
ZADANIE 10 - Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej
i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy
doradczej. W ramach zadania udzielono 4225 porad i wykonano 949 opracowań, w tym 3618
porad w temacie rachunkowość w gospodarstwach rolnych oraz 607 porad i 949 opracowań w
temacie zarządzania gospodarstwem rolnym.

W ramach monitoringu jakości gleb prowadzonego przez WIOŚ w Bydgoszczy realizowane są dwa
zadania:
• ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo, która przeprowadzana jest w cyklach 5-letnich przez IUNG
Puławy oraz w ramach badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą
w Bydgoszczy. Zadanie to ma na celu śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo,
szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących pod wpływem rolniczej i pozarolniczej
działalności człowieka w określonych przedziałach czasu.
• identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych zawartości w glebie
substancji, powodujących ryzyko . Zadanie jest realizowane na podstawie zapisów art. 26 ustawy –
Prawo ochrony środowiska. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi opisują
art.101 i 110a ustawy POŚ. Art. 101b stanowi, iż w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
dokonuje się oceny oraz badań i obserwacji stanu gleby i ziemi.
W latach 2017-2018 nie wyznaczono punktów monitoringu gleb na terenie gminy Kruszwica.

2.8

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Tabela 8. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
gospodarki odpadami za lata 2017-2018
Cel: Rozwój systemu gospodarki odpadami
Kierunek interwencji:
• Zapewnienie właściwej obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów
• Działania administracyjne i kontrolne
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi będą wynikać z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Określone przez ustawę obowiązki Gminy będą
stopniowo i zgodnie z obowiązującymi terminami realizowane przez Gminę Kruszwica.
Najważniejszymi zadaniami Gminy Kruszwica w tym zakresie jest:
• osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
• osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami takich frakcji odpadów jak: papier i tektura, tworzywa
sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe.

ROK 2018
Nazwa zadania
Doskonalenie systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym rozwój selektywnej zbiórki
Zapewnienie funkcjonowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Wspieranie właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz
właściwego unieszkodliwienia tych odpadów
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i

Wykonanie

TAK

Wykonanie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjnoedukacyjnej w tym zakresie
Likwidacja problemu nielegalnego spalania odpadów

TAK
Do 30 czerwca 2013 r. obowiązywał tzw. stary system gospodarowania odpadami komunalnymi, w
którym mieszkańcy bezpośrednio podpisywali umowy z firmami świadczącymi usługę odbioru odpadów
komunalnych. Po wprowadzeniu od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami,
właścicielem odpadów stała się Gmina. Nowy system objął swym zasięgiem – tym samym selektywną
zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych – 100% nieruchomości.
W świetle Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2018 poz. 1454 ze zm.) – mieszkańcy nie są już zobowiązani do samodzielnego zawierania umów z
firmami odbierającymi odpady. Odpady stały się własnością Gminy i to ona wybiera na drodze przetargu
firmę, która odbiera odpady od mieszkańców. Mieszkańcy z kolei płacą Gminie tzw. opłatę za
zagospodarowanie odpadów. Tym samym Gmina gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców
opłat za odpady i jednocześnie egzekwuje od firm odpowiednią jakość usług szczególnie w zakresie
metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.
1454 ze zm.) wskazuje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiednio przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.
Burmistrz Gminy Kruszwica sporządził roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami osobno dla roku
2017 i 2018. Ponadto wyżej cytowana Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek opracowania analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Również w tym przypadku Burmistrz Gminy Kruszwica w
latach 2017-2018 wypełnił ustawowy obowiązek opracowania tego rodzaju dokumentu.
Zgodnie z wymaganiami art. 26 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701
ze zm.), w przypadku stwierdzenia, że odpady są składowane lub magazynowane w miejscu do tego celu
nieprzeznaczonym, Burmistrz Gminy Kruszwica jest zobowiązany do nakazania posiadaczowi odpadów
(w drodze decyzji wydawanej z urzędu) usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania lub magazynowania, wskazując jednocześnie sposób wykonania tej decyzji. Przywołany
przepis, jako adresata decyzji nakazującej usunięcie odpadów, wyraźnie wskazuje posiadacza odpadów.
W świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 19 cytowanej ustawy, posiadacza odpadów rozumie się
przez wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Zgodnie z art. 3 pkt
44 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.), za
władającego powierzchnią ziemi uznaje się właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i
budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot
władający gruntem – podmiot ujawniony, jako władający. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym,
wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący.
W 2017r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził 8 kontroli w zakresie gospodarki
odpadami, a w 2018r. 4 kontrole na terenie gminy Kruszwica.
Na terenie gminy Kruszwica w latach 2017-2018 funkcjonował system odpłatnego odbioru odpadów z
terenu każdej posesji. Zorganizowanym systemem objęci zostali wszyscy mieszkańcy gminy.
Systemem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały objęte nieruchomości
zamieszkałe przez mieszkańców oraz domki letniskowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej, tak jak dotychczas
były zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności
regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Kruszwica. Odbiór odpadów od mieszkańców
odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i
segregowanych w oparciu o zawarte umowy odbioru odpadów. W 2017r. zmieniono regulamin
utrzymania czystości i porządku w gminie, oraz szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi (rozszerzono zakres odbierania odpadów segregowanych o frakcję odpadów ulegających
biodegradacji). W latach 2017-2018 na terenie Gminy Kruszwica odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy prowadziła firma – Przedsiębiorstwo
Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy. Na terenie gminy Kruszwica obowiązkowi
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje
odpadów:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
6) metal;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w tym papa odpadowa;
13) zużyte opony;
14) tekstylia i odzież;
15) odpady zielone.
Odpady zbierane selektywnie, zbierane są w pojemniki, w kontenery a także w worki o odpowiedniej
wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom w kolorach z napisem:
1) papier – kolor niebieski, napis „ Papier”;
2) metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, napis „ Metale i tworzywa sztuczne”;
3) szkło – kolor zielony, napis „Szkło”;
4) odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy, napis „Bio” o minimalnej pojemności 110 l.
W celu umożliwienia pozbycia się odpadów zebranych selektywnie takich jak: przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w tym papa odpadowa, tekstylia i odzież, odpady zielone
należy, został utworzony w m. Szarlej (oczyszczalnia ścieków) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do którego wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy mogą przekazać w/w odpady. Jednocześnie takie odpady jak: meble, odpady
wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne w organizowanych zbiórkach. Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji
zieleni na terenie nieruchomości zamieszkałych mogą być kompostowane w przydomowych
kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
Dodatkowo w miejscowościach położonych na terenach wiejskich, gdzie funkcjonują duże skupiska
nieruchomości wielolokalowych ogrzewanych w tradycyjny sposób, w okresie od października do
kwietnia ustawione są pojemniki do gromadzenia popiołów, które odbierane są w ramach
funkcjonowania PSZOK-a. Pozostali właściciele nieruchomości, którzy nie są objęci systemem opłat za
odbiór odpadów, zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych na podstawie zawartej
umowy z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności
regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Kruszwicy.
W 2017r. wydano 15 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kruszwica, którzy nie złożyli deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2018r. wystosowano 223 wezwania do złożenia deklaracji, wysłano 1112 upomnień w sprawach
dotyczących zadłużenia, wystawiono 421 tytułów egzekucyjnych oraz sporządzono 234 decyzje
określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Kruszwica, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystosowano również 52 wezwania do przekazywania
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odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz 86 wezwań do
stosowania segregacji odpadów lub jej prawidłowego prowadzenia.
Powyższy system jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Gmina Kruszwica
zgodnie z wymogami Ustawowymi co roku opracowuje sprawozdania z gospodarki odpadami wraz z
analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi, które podawane są do publicznej wiadomości
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy.
Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr z 2019r., poz. 701 ze zm.)
gmina zobligowana jest do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, poziomu recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy, poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych. Do obowiązków gminy należy
również między innymi prowadzenie sprawozdawczości, polegającej na sporządzaniu rocznych
sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz do wyłonienia w
drodze przetargu przedsiębiorstwa odbierającego odpady oraz dokonywania rozliczeń finansowych za
ich odbiór. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi
wydatek bieżący. W latach 2017-2018 Gmina Kruszwica osiągnęła wymagane prawem poziomy:
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa
sztuczne i szkło; recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz osiągnęła stopień redukcji odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do odpadów
wytworzonych.
W latach 2017-2018 na terenie Gminy Kruszwica obowiązywał przyjęty w 2011r. „Program usuwania
azbestu dla Gminy Kruszwica na lata 2012-2032”. Wszelkie zmiany dotyczące wyrobów azbestowych
występujących na terenie gminy, aktualizowane są na bieżąco przez pracowników Urzędu Miejskiego w
Kruszwicy. Dane w przedmiotowym zakresie wprowadzane są do ogólnopolskiej bazy azbestowej
(www.bazaazbestowa.gov.pl/) prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii –
stanowiącej jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
W 2017r. w ramach zadania „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kruszwica”, Gmina Kruszwica zrealizowała przedsięwzięcie polegające na zbiórce i
utylizacji wyrobów zawierających azbest z 27 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy
Kruszwica, przy czym w 2 wypadkach zadanie obejmowało również demontażu dachów. W ramach
tego przedsięwzięcia zutylizowane zostało 177,448 Mg wyrobów zawierających azbest. Kwota
dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania wyniosła 70% wartości
projektu, a 30% kwoty pochodziło z budżetu gminy.
W 2018r. w ramach zadania „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kruszwica”, Gmina Kruszwica zrealizowała przedsięwzięcie polegające na zbiórce i
utylizacji wyrobów zawierających azbest z 40 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy
Kruszwica. W ramach tego przedsięwzięcia zutylizowane zostało 139,76 Mg wyrobów zawierających
azbest. Kwota dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania wyniosła 70%
wartości projektu, a 30% kwoty pochodziło z budżetu gminy.
W 2017r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przeprowadzili 238 kontroli w zakresie
gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. W 2018 r
wykonano 137 kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości. W latach 2017-2018 nie nałożono żadnych kar w powyższym zakresie.
W 2017r. nie było potrzeb likwidacji dzikich składowisk odpadów. W 2018r. zlikwidowano jedno dzikie
składowisko odpadów.
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Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018

Rok

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Kruszwica – dofinansowanie dla mieszkańców przy pomocy
WFOŚiGW

2017

Akcja Sprzątanie Świata

2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Kruszwica

2017

Oczyszczanie miasta i gminy (prace porządkowe)

2017

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Kruszwica – dofinansowanie dla mieszkańców przy pomocy
WFOŚiGW

2018

Akcja Sprzątanie Świata

2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Kruszwica

2018

Oczyszczanie miasta i gminy (prace porządkowe)

2018

2.9

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
69427,01 zł w tym
dotacja WFOŚiGW
37809,49
(Gmina Kruszwica)
3000,00 zł
(Gmina Kruszwica,
Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu)
1561899,47
(Gmina Kruszwica)
240861,66
(Gmina Kruszwica)
44583,44 zł w tym
dotacja WFOŚiGW
31208,41 zł
(Gmina Kruszwica)
3000,00 zł
(Gmina Kruszwica,
Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu)
1996260,53
(Gmina Kruszwica)
310721,35
(Gmina Kruszwica)

Zasoby przyrodnicze

Tabela 9. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie ochrony
zasobów przyrodniczych za lata 2017-2018
Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych
Kierunek interwencji:
• Odpowiednie gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Ustanawianie (wraz z opracowaniem dokumentacji) nowych form ochrony przyrody (np.
pomników przyrody), planów ochrony oraz ich wdrażanie.
Utrzymanie zieleni w Gminie.
Tworzenie i realizacja kompleksowych i długoterminowych planów zalesiania terenów z niskimi
klasami gleb, obszarów zagrożonych erozją gleb (uwzględnianie zalesień w MPZP).
Kontrola realizacji wydawanych pozwoleń na wycinkę drzew przez mieszkańców (wizja lokalna).

ROK 2018
Nazwa zadania
Pielęgnacja i ochrona zieleni urządzonej
Rozwój terenów czynnych biologicznie (nasadzenia, parki)

2Zadanie

Wykonanie
NIE
TAK
TAK/NIE2
TAK
Wykonanie
TAK
TAK

rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone/częściowo zrealizowane
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Ochrona terenów i obiektów będących formami ochrony przyrody
Właściwe gospodarowanie zasobami leśnymi

TAK
TAK
Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz
osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Obowiązek ten
wynika z art. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 142 ze zm.).
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek
bieżący.
Zgodnie z art. 2 cytowanej ustawy ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym
użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.:
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4) siedlisk przyrodniczych;
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
7) krajobrazu;
8) zieleni w miastach i wsiach;
9) zadrzewień.
Celem ochrony przyrody w rozumieniu ustawy jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i
promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
W ramach prawnej ochrony przyrody wyróżnia się formy ochrony wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.). W okresie sprawozdawczym
2017-2018 w zakresie istniejących form ochrony przyrody na terenie gminy Kruszwica nie
wprowadzono żadnych zmian co do statusu i formy ich ochrony. Nie zostały również powołane nowe
formy ochrony przyrody.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 4978,80 zł na konserwacje pomników przyrody w Kruszwicy.,
Rożniatach, Mietlicy i Ostrówku. W roku 2018 zlecono cięcia sanitarno- pielęgnacyjne pomników
przyrody przy drodze wojewódzkiej nr 412 Kobylniki – Tupadły za kwotę 2000,00 zł.
Na terenie gminy Kruszwica funkcjonują formy ochrony przyrody chroniące najcenniejsze walory tego
terenu, tj. formy obszarowe – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007), Obszar
Specjalnej Ochrony Ostoja Nadgoplańska (PLB040004), Rezerwat Przyrody Nadgoplański Park
Tysiąclecia, Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia” oraz 26 pomników przyrody.
Lasy i grunty zadrzewione zajmują 1212 ha Gminy Kruszwica, co stanowi ok. 4,6 % jej powierzchni.
Udział lasów w zagospodarowaniu powierzchni Gminy jest, zatem niewielki, dużo mniejszy od średniego
zalesienia obszaru kraju (ponad 28%). Na terenie gminy Kruszwica lasy wchodzą w skład Nadleśnictwa
Miradz.
Do działań prowadzonych przez Nadleśnictwo Miradz należą:
 zwiększanie różnorodności gatunkowej biocenoz oraz różnorodności ekosystemów kompleksów
leśnych regionu,
 utrzymywanie zgodności składów gatunkowych drzewostanów z potencjalną roślinnością
naturalną, to jest zgodności biocenozy z biotopem,
 monitorowanie krzewów i zielnych rośli reliktowych, endemitów, ginących i zagrożonych,
 uzupełnianie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych,
 prowadzenie prac związanych z zachowaniem i odtwarzaniem śródleśnych bagien, oczek wodnych,
łąk oraz innych cennych biotopów,
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zakładanie, konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy,
wykładanie karmy,
grodzenie mrowisk,
wzbogacanie bazy żerowej dla zwierzyny płowej powodującej szkody w roślinności drzewiastej,
ciągła aktualizacja danych w opracowanym „Programie ochrony przyrody” dla Nadleśnictwa
Kruszwica i Nadleśnictwa Oława w zakresie występowania gatunków rzadkich i zagrożonych,
identyfikacja przyczyn zagrożenia rzadkich gatunków i eliminacja źródeł zagrożenia,
stosowanie czynnych metod ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
kontrola normowanego zbioru i skupu płodów runa leśnego na cele przemysłowe w postaci
owoców i ziół, a zwłaszcza grzybów jadalnych, w tym owocnikujących grzybów mikoryzowych.

W zakresie hodowli rodzimych gatunków zwierząt – z posiadanych przez RDLP w Toruniu informacji
wynika, że w latach 2017-2018 na terenie gminy Kruszwica na gruntach w zarządzie PGL LP Miradz
takie działania nie były podejmowane.
W zakresie odtworzenia populacji zanikających gatunków zwierząt – na terenie gminy Kruszwica na
gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Miradz nie wykazano takich działań w latach 2017 oraz 2018. Należy
jednak pamiętać, że gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o dziesięcioletnie plany urządzania
lasu, w których modyfikuje się działania planowe w celu ochrony stanowisk różnych gatunków – co
potwierdzane jest w raportach składanych w procesie opiniowania tych planów przez RDOŚ. Realizacja
gospodarki leśnej, zarówno w zakresie prac planowych, jak i pozostałych, respektuje wszelkie wymogi
ochrony przyrody – w tym zachowanie stanowisk i siedlisk chronionych gatunków zwierząt- leśnych i
nieleśnych. Można zatem stwierdzić, że zachowując obowiązujące od wielu lat zasady w zakresie
ochrony przyrody Lasy Państwowe utrzymują i stwarzają warunki w ekosystemach (nie tylko leśnych,
ale np. łąkowych) sprzyjające zachowaniu i naturalnemu odtwarzaniu stanowisk gatunków chronionych
oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.
Plany urządzenia lasu sporządzane są obligatoryjnie dla lasów wszystkich form własności. Dla lasów
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictw są to plany urządzenia lasu. Dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa sporządza się uproszczone plany urządzenia lasu.
Obowiązek sporządzenia planu urządzenia lasu oraz uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów
Skarbu Państwa wynika z art. 19 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2129 ze
zm.).
Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla
określonego obiektu (nadleśnictwa), zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby
prowadzenia gospodarki leśnej ‑ art. 6 ust.1 pkt 6 cytowanej ustawy. W oparciu o Plan Urządzenia Lasu
możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. działalności
zmierzającej do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym
trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału
regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych
ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez
szkody dla innych ekosystemów ‑ art.6. ust.1 pkt 1a ustawy.
Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza Plan Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa decyzją administracyjną na podstawie art.22 ust 1 Ustawy o lasach z dnia 28
września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2129 ze zm.). na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
W latach 2017-2018 dla Nadleśnictwa Miradz obowiązywał sporządzony w 2016r. Plan urządzania lasu
na okres 2016-2025.
Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak
sporządzane są z mniejszą szczegółowością. Dla lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, o
powierzchni mniejszej niż 10 ha wykonuje się inwentaryzację stanu lasu w zakresie jeszcze bardziej
ograniczonym niż to ma miejsce w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu. Nadzór nad
gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, który
gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu
Strona | 34

lasu. W latach 2017-2018 obowiązywał opracowany w 2016r. „Uproszony Plan Urządzania Lasu i
Inwentaryzacja Stanu Lasów własności Gminy Kruszwica, obr. Ew. Wróble, Papros, Gocanowo, Chełmce,
Kruszwica VI” na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2026.
Ochrona lasów i gospodarka w lasach regulowana jest poprzez Ustawę o lasach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2129
ze zm.). Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę opartą na zasadach genetyki i selekcji. Nasiona głównych
drzew lasotwórczych niezbędne do reprodukcji lasu pozyskuje się wyłącznie z wybranych do tego celu
nasiennych i gospodarczych drzewostanów. Zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków
ustawowych, stanowi wydatek bieżący jednostki.
W zakresie zwiększenia lesistości - z posiadanych przez RDLP w Toruniu informacji wynika, że we
wskazanym terminie na terenie gminy Kruszwica nie były prowadzone prace w zakresie zwiększenia
lesistości na gruntach w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Miradz.
Instrumentem prawnym związanym z procedurą zwiększania lesistości jest Ustawa o lasach (Dz.U. 2018,
poz. 2129 ze zm.), gdzie wskazuje się, że do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne
nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do
zalesienia. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uporządkowanie
przestrzeni rolno-leśnej wiąże się z właściwym zaprojektowaniem granicy pomiędzy lasami i gruntami
przeznaczonymi do zalesienia a gruntami przeznaczonymi na cele rolne, czyli tzw. granicy rolno-leśnej,
definiowanej jako linia zamykająca kontur gruntowy, określający aktualny i perspektywiczny sposób
rolniczego lub leśnego użytkowania gruntów. Wykorzystanie powierzchni ziemi powinno być możliwie
optymalnie dostosowane do naturalnych warunków przyrodniczo-glebowych. Obecny stan wskazuje, że
bardziej racjonalne jest przeznaczenie gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa na cele niezwiązane
z gospodarką rolną tj. pod urbanizację, rozwój infrastruktury, a przede wszystkim pod zalesienia niż pod
uprawy rolne. Zagadnienie granicy rolno – leśnej uwzględniane jest w dokumentach planistycznych
gminy. Za ich opracowywanie odpowiedzialny jest Burmistrz Gminy Kruszwica. Powyższe działania są,
więc kosztem bieżącym wliczonym w opracowanie dokumentów planistycznych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie prowadziła działania w zakresie
wsparcia finansowego na:
 powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie;
 utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie
fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;
 zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.
Powyższe zadanie wynika ze statutu jednostki, jest zadaniem ciągłym, realizowanym z własnych
środków.
Ocena przestrzegania ustalonych zasad ochrony przyrody na terenach prawnie chronionych jest
zadaniem niezwykle trudnym, lecz można stwierdzić że w latach 2017-2018 nie doszło do żadnych
poważnych naruszeń zakazów ochrony przyrody mogących spowodować zmiany ekosystemalne lub
fragmentację czy też zniszczenie siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów.
W latach 2017 i 2018 Gmina Kruszwica nie przeprowadziła działań związanych z likwidacją barier
ekologicznych - np. budowy przejść dla zwierząt.
W roku 2017 wykonano nasadzenia na terenie miasta i gminy 2994 sztuk drzewek (w tym 1 100 sztuk
drzewek iglastych - sosna , świerk, a pozostałe to drzewka lipy, klonu, olchy i buka ) i 1365 sztuk
krzewów ( ligustru, tawuły, forsycji, ałyczy i żywotników). Natomiast w roku 2018 nasadzono 1600
sztuk drzewek ( 800 sztuk drzewek sosny i świerku ), pozostałe to lipa, brzoza. klon i olcha) oraz 900
sztuk krzewów ozdobnych. W celu ochrony drzew kasztanowca białego Gmina w roku 2017 i 2018
zabezpieczyła 90 sztuk drzew przed szkodnikiem szrotówka kasztanowiaczka. Zabezpieczenie
tychdrzew dokonała specjalistyczna ﬁrma poprzez foliowanie tych drzew z utylizacja tej foli.
W 2018r. Gmina Kruszwica zakupiła 2000 szt. sadzonek drzewek, 300 szt. tui i 100 szt krzewów
płożących. , które nasadzone zostały na terenie miasta i gminy Kruszwica. Ponadto dokonano nasadzeń
drzew i krzewinek w ramach inwestycji drogowych wzdłuż ulic Tryszczyńskiej i Solidarności 50 szt. ,
wzdłuż ulicy Słonecznej drzewa szt. 3 ora wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Tarnówko 4 szt drzew i
885 krzewinek.
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Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018

Rok

Wykonanie zadrzewień na terenie Gminy Kruszwica – dotacja z
WFOŚiGW

2017

Wydatki związane z gospodarką leśną tj. zakup drzew i krzewów

2017

Wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy

2017

Wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy

2017

Pielęgnacja roślin na terenie miasta

2017

Cięcia pielęgnacyjne drzew w Piaskach, Janocinie, Ostrówku (aleja
lipowa) oraz w Kruszwicy

2017

Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie
Bachorce

2017

Uporządkowanie terenu zieleni na działce gminnej nr 38/2 w Sławsku
Wielkim
Sporządzenie
uproszczonych
planów
urządzania
lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz przeprowadzenie
inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
niestanowiących własności Skarbu Państwa
Utrzymanie zieleni na terenie gminy Kruszwica
Usunięcie posuszu w drzewach
w parku w Tarnowie,
Przedbojewicach oraz w Kruszwicy.
Sporządzenie
uproszczonych
planów
urządzania
lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz przeprowadzenie
inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
niestanowiących własności Skarbu Państwa

2017
2017
2018
2018
2018

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
14079,00 zł w tym
dotacja WFOŚiGW
9600,00 zł
(Gmina Kruszwica)
1589,67
(Gmina Kruszwica)
30751,72
(Gmina Kruszwica)
77910,92
(Gmina Kruszwica)
5922,00
(Gmina Kruszwica)
4978,80
(Gmina Kruszwica)
492,70
(Gmina Kruszwica,
Fundusz Sołecki)
3800,00
(Gmina Kruszwica)
8487,00
(Starostwo
Powiatowe w w
Inowrocławiu)
176751,18
(Gmina Kruszwica)
2000,00
(Gmina Kruszwica)
48029,50
(Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu)

2.10 Zagrożenie poważnymi awariami
Tabela 10. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
poważnych awarii za lata 2017-2018
Cel: Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii
Kierunek interwencji:
• Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz minimalizacja
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
ROK 2017
Nazwa zadania
Uwzględnianie zagadnień zagrożenia poważnymi awariami w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanych decyzjach.

ROK 2018
Nazwa zadania
Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym
Doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i dokładnej lokalizacji
miejsca awarii, likwidacji i analizy skutków zdarzenia

Wykonanie
TAK
Wykonanie
TAK
TAK
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Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów
bezpieczeństwa i prewencji realizowany jest na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych
przez WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Bydgoszczy. W latach 2017-2018
na terenie Gminy Kruszwica nie pojawił się zakład wpisany do rejestru zakładów, których działalność
może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii (ZZR) i o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR), w tym rejestru wystąpienia poważnej awarii.
Na terenie gminy znajduje się 1 Zakład Dużego Ryzyka wystąpienia awarii (ZDR): SALINEX Sp. z o.o.
Magazyn gazu płynnego, Szarlej 18, 88-150 Kruszwica oraz 1 Zakład o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia
poważnej awarii (ZZR): Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica.
Opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom oraz planu operacyjno – ratowniczego na
wypadek zaistnienia poważnej awarii realizowane na bieżąco przez podmioty gospodarcze w
porozumieniu z Powiatowymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej. Powiatowe Komendy
Państwowej Straży Pożarnej zajmują się również utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na
wypadek zaistnienia poważnej awarii.
Kształtowanie świadomości mieszkańców Gminy Kruszwica w zakresie postępowania podczas zagrożeń
i poważnych awarii przemysłowych odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których zamieszczane
są informacje dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, racjonalnego postępowania podczas
zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów kryzysowych. Podnoszenie świadomości społeczeństwa
odbywa się poprzez uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń ekologicznych, zarówno tych
dotykających lokalną społeczność – na które nie ma ona większego wpływu (np. dziura ozonowa), jak i
tych, z którymi mieszkańcy gminy stykają się na co dzień np. nielegalne wysypiska, wypadki nagłego
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pożar, powódź. Odbywa się to drogą systematycznych
publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania o aktualnościach na stronie internetowej gminy, czy w
postaci różnych form edukacji prowadzonej np. wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż Pożarną).
Gmina Kruszwica w 2018 roku otrzymała dotację w wysokości 60.000,00 zł ( 1% udziału własnego
Gminy tj. 606,00 zł) z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa. Dotacja została przeznaczona na zakup:
- defibrylatora
- torby ratowniczej,
- detektora napięcia,
- zestawu węży hydraulicznych,
- deski ortopedycznej,
- szyn Kramera,
- miernika,
- bosaka dielektrycznego,
- zabezpieczenia na poduszkę powietrzną,
- latarek,
- pilarek,
W sprzęt ten zostały wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kruszwica.
Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018

Rok

Dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i
umundurowania

2017

Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego
chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy

2018

do

ratownictwa

Dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i
umundurowania

2018

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
23000,00
(Gmina Kruszwica)
137500,00
(Gmina Kruszwica,
pożyczka WFOŚiGW)
23000,00
(Gmina Kruszwica)
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2.11 Edukacja ekologiczna
Tabela 11. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Kruszwica w zakresie
edukacji ekologicznej za lata 2017-2018
Cel: Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej
jako edukacji interdyscyplinarnej
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ:
Nazwa zadania
Realizacja szkoleń obejmujących zagadnienia środowiskowe dla pracowników Urzędu Miejskiego,
rolników, mieszkańców (w zakresie: gospodarki wodnej, ściekowej, gospodarki odpadami,
nawożenia, unieszkodliwiania azbestu itp.).
Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez konkursy, festyny, pikniki o tematyce ekologicznej.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz opracowywanie raportów z realizacji POŚ (co 2
lata).
Informowanie mieszkańców o prowadzonych postępowaniach, wydawanych decyzjach,
prowadzonych inwestycjach, opracowywanych planach i programach oraz jakości środowiska na
terenie Gminy (BIP, tablica ogłoszeń, lokalna prasa itp.)

Wykonanie
TAK
TAK
TAK
TAK

Od lutego 2005r. obowiązuje Dyrektywa UE 2003/4 w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska, której celem jest zapewnienie zwiększonego dostęp do informacji o środowisku
i rozpowszechnianie takich informacji, co wpływa na zwiększenie świadomości ekologicznej, swobodną
wymianę opinii, bardziej efektywne uczestnictwo społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących
środowiska, a ostatecznie na poprawę stanu środowiska.
Do najważniejszych przepisów prawa, określających zasady udostępniania informacji publicznej, w tym
informacji o środowisku należą np..
− Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
− Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Aarhus)
− Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
− Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
− Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
− Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1330). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o
sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (np. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej
przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania
interesu prawnego lub faktycznego (np. 2).
W szczególności organ władzy publicznej, w tym wypadku Burmistrz Kruszwicy jest zobowiązany do
informowania o:
− swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku,
strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;
− sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze
kandydatów na wolne stanowiska;
− prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach
normatywnych;
− danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz
dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści
innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy
publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej;
− majątku publicznym.
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Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz na
stronie BIP Urzędu http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/. Na stronach internetowych gminy
umieszczane są również dokumenty strategiczne.
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.
2081 ze zm.) reguluje zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zgodnie z cytowaną ustawą
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości rozumie się poprzez:
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie,
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie,
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego
przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o
odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,
d) w przypadku, gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina
właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w
sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot
postępowania.
W ramach projektu PHARE 2002 Ministerstwo Środowiska poprzez Centrum Informacji o Środowisku
utworzyło praktyczne narzędzie do realizacji przepisów prawnych związanych z udostępnianiem
informacji o środowisku i jego ochronie – Ekoportal (www.ekoportal.gov.pl). Ekoportal jest platformą
integrującą cały obszar środowiska” administracji wszystkich szczebli publicznego udostępnianie
wykazu danych od szczebla Burmistrza gminy, poprzez starostwa powiatowe, po urzędy
marszałkowskie i wojewódzkie oraz Ministerstwo Środowiska i pozostałe instytucje resortowe, które
ustawowo są zobowiązane do upubliczniania swoich decyzji administracyjnych oraz innych
dokumentów dotyczących środowiska i jego ochrony.
Koncepcja Ekoportalu pozwala, aby za jego pośrednictwem jednostki administracji prowadziły i
publikowały w Internecie dane o przeprowadzanych procedurach dotyczących środowiska i aby osoby
zainteresowane w ten sposób mogły dowiedzieć się, jakie są podejmowane działania mające wpływ na
stan środowiska lub mające na celu jego ochronę. Urząd Miejski w Kruszowicy na bieżąco publikuje na
platformie Ekoportalu informacje o środowisku.
Dodatkowo od 2016r. funkcjonuje Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (Baza OOŚ).
Baza ta jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania
informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Podstawę prawną dla
funkcjonowania bazy danych ooś stanowi np. 128 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. Nowy obowiązek wprowadzania informacji do bazy danych ooś zastąpił
wcześniejszy wymóg przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji rocznej.
Począwszy od danych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko za 2016 rok właściwe organy nie
powinny przesyłać do GDOŚ informacji rocznych. Wszystkie informacje na temat postępowań
prowadzonych w 2016 roku należy wprowadzić do bazy danych ooś w terminie do 31 marca 2017 r.
Natomiast informacje na temat postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2017 r. powinny zostać
wprowadzone do bazy danych ooś w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu.
Baza OOŚ daje możliwość bieżącego śledzenia postępowań w sprawie ocen oddziaływania na
środowisko oraz poszerza możliwości dostępu do informacji publicznej.
Wszystkie wymienione zadania są zadaniami ciągłymi, wynikającym z obowiązków ustawowych lub
działań statutowych jednostek, stanowią wydatek bieżący jednostki.
Edukacja formalna prowadzona jest przez placówki oświatowe w ramach programów nauczania
realizowanych na wszystkich szczeblach nauczania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, w
postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-dydaktycznym, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
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pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356 ze zm.). Obowiązek
uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania
wszystkich typów szkół, jak również w programach kursów uprawniających do uzyskania kwalifikacji
zawodowych, wprowadzony został na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.)
Edukacja nieformalna prowadzona może być natomiast przez rozmaite podmioty: organy administracji
różnego szczebla, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, media, wreszcie – przez osoby z
najbliższego otoczenia.
Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie gminy Kruszwica odgrywają np.:
− jednostki samorządowe: Urząd Miejski w Kruszwicy, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
− jednostki oświaty: szkoły, przedszkola, biblioteki
− organizacje społeczne: koła łowieckie, kluby wędkarskie,
− stowarzyszenia i fundacje
− Nadleśnictwo Miradz
Działania podejmowane w Gminie są zróżnicowane, koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu
edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach oraz organizowaniu akcji – np. „Sprzątanie świata”,
„Dzień Ziemi”, „Zbiórka zużytych baterii i segregacja odpadów”. We wszystkich placówkach oświatowych
prowadzona jest odpowiednia międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna: edukacja ekologiczna.
Zagadnienia dotyczące ekologii, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego poruszane są w ramach
treści programowych podczas zajęć biologii, plastyki, geografii, fizyki, chemii, zajęć technicznych czy
godzin wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza się również w edukacji
najmłodszych, prowadzonej w oddziałach przedszkolnych. Każdorazowo, działania w zakresie edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży powinny być optymalnie dopasowane do wieku i poziomu rozwoju, tak,
by mogły przynieść odpowiednie efekty. Nauczyciele i wychowawcy powinni bardzo dobrze orientować
się w lokalnych problemach dotyczących środowiska, aby nadać tym działaniom najbardziej odpowiedni
kierunek. Powinni również charakteryzować się wysokim poziomem zaangażowania w tę tematykę, by
zarażać podopiecznych entuzjazmem. Do pomocy warto również zapraszać i angażować inne instytucje,
które mogą posłużyć pomocą merytoryczną oraz praktyczną, np. organizacje prośrodowiskowe,
instytucje naukowe.
Edukacja mieszkańców może być prowadzona np. poprzez druk ulotek i broszurek informacyjnych
dostarczanych do każdego gospodarstwa domowego, plakaty rozwieszane w często odwiedzanych przez
mieszkańców Gminy miejscach np. w przedszkolach, szkołach, w okolicy kościołów i sklepów, publikacje
w prasie lokalnej czy konkursy i informacje przekazywane w trakcie ogłoszeń parafialnych.
Funkcję edukacyjną pełnią również szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Przez teren gminy
przebiegają ścieżki dydaktyczne oraz szlaki turystyczne. Szlaki piesze wytyczone zostały w terenach o
wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych. W większości szlaki biegną lokalnymi drogami
gruntowymi i leśnymi.
W 2017r. Uczniowie przedszkoli , szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyli w zbieraniu śmieci z
okazji Dnia Ziemi oraz w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rusinowie,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy i Przedszkola
Samorządowego nr 3 w Kruszwicy uczestniczyli w wycieczce do Balczewa , gdzie firma PLAST-MAR
zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych i prowadzi tam punkt edukacyjny. Uczestnicy wyjazdu
pogłębiali wiedzę z szeroko rozumianej ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz praktycznie
zapoznali się z procesami recyklingu. Ponadto uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy brali udział w
zajęciach edukacyjnych dotyczących zanieczyszczeń biosfery, segregacji odpadów .
W 2018r. Uczniowie przedszkoli , szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyli w zbieraniu śmieci z
okazji Dnia Ziemi oraz w ramach akcji „ Sprzątanie Świata”. We wszystkich szkołach organizowane były
również konkursy ekologiczne.. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rusinowie, Szkoły Podstawowej nr 2
w Kruszwicy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy , Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy,
Szkoły Podstawowej w Woli Wapowskiej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach, uczestniczyli
w wycieczce do Balczewa , gdzie firma PLAST-MAR zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych i
prowadzi tam punkt edukacyjny. Uczestnicy wyjazdu pogłębiali wiedzę z szeroko rozumianej ochrony
naturalnego środowiska człowieka oraz praktycznie zapoznali się z procesami recyklingu. Ponadto
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uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy brali udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących
zanieczyszczeń biosfery, segregacji odpadów . W miesiącach wrześniu i październiku 2018r. Urząd
Miejski w Kruszwicy przeprowadził kampanię edukacyjno–informacyjną na temat zasad prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi oraz ich prawidłową segregacją. Kampanią objęty został cały
obszar wiejski gminy oraz miasto Kruszwica ok.16,5 tys. osób. W ramach kampanii odbył się cykl
spotkań z dziećmi klas zerowych oraz klas I-III , we wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych oraz przygotowane zostały foldery tematyczne i ulotki, najmłodsi słuchacze
otrzymali drobne gadżety niosące treści ekologiczne. Kampanią objęto 16,5 tys. Osób mieszkańców
miasta i gminy Kruszwica. W ramach kampanii ufundowano 850 szt. gadżetów proekologicznych dla
dzieci wydrukowano rozdano wśród mieszkańców 5 000 ulotek oraz 5000 folderów.
W 2018r. Gmina Kruszwica opracowała dokumentację projektową dla zadania pn. ”Utworzenie ścieżki
edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej”. Docelowo w ramach zadania
planuje się utworzenie ścieżki edukacyjnej, która składać się będzie z 5 tablic tematycznych związanych
z walorami przyrodniczymi obszarów chronionych w Gminie Kruszwica. Ścieżka zostanie umiejscowiona
w okolicach Mysiej Wieży na Półwyspie Rzępowskim oraz wyprowadzona zostanie w kierunku
spacerowej alejki na tzw. strzelnicę. Zadanie zostanie zrealizowane w przypadku otrzymania dotacji z
WFOŚiGW w Bydgoszczy.
Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018
Kampania edukacyjno-informacyjna wśród właścicieli nieruchomości
i mieszkańców Gminy Kruszwica o zasadach prawidłowego
postepowania z odpadami komunalnymi w nowym systemie
segregacji odpadów komunalnych
Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o
tematyce przyrodniczej- dokumentacja

Rok

2018
2018

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
15018,41 zł w tym
dotacja WFOŚiGW
6958,68 zł
(Gmina Kruszwica)
6000,00
(Gmina Kruszwica)

2.12 Inne zrealizowane zadania nieujęte w POŚ
Tabela 12. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań nieujętych w POŚ, a które mają wpływ na ochronę i
poprawę środowiska na terenie Gminy Kruszwica.
Art. 72 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.)
wskazuje, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska w szczególności poprzez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji
złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji
tych złóż;
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni;
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z
prowadzeniem gospodarki rolnej;
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych;
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom;
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Za opracowywanie dokumentów planistycznych odpowiedzialny jest Burmistrz Gminy Kruszwica.
Zadanie realizowane jest na bieżąco - w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kruszwica oraz prowadzonych na bieżąco zmianach przestrzegane są obecnie obowiązujące
uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska. Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz
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dokumentów planistycznych kształtujących politykę przestrzenną i środowiskową na terenie gminy
Kruszwica.
Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2017-2018
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kruszwica w miejscowościach: Grodztwo ul. Leśna
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Kruszwica w obrębie ul. Radziejowskiej i Grodzkiej
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kruszwica w miejscowości Grodztwo
przy ul. Dobrej,
Kwiatowej i Jesionowej
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kruszwica dla obszaru położonego w Kruszwicy w obręb IV i V
oraz w obrębie Szarlej

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na
lata 2015-2023

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Kruszwica w obrębie ul. Radziejowskiej i
Grodzkiej
Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kruszwica dla obszaru położonego w Kruszwicy w obręb IV i
V oraz w obrębie Szarlej
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w
miejscowości Grodztwo
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kruszwica w miejscowości Grodztwo przy ul. Dobrej
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej,
Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica

Rok
2017
2017

Koszty i podmiot
odpowiedzialny [zł]
9400,00
(Gmina Kruszwica)
11250,00
(Gmina Kruszwica)

2017

16800,00
(Gmina Kruszwica)

2017

24075,00
(Gmina Kruszwica)

2018

39442,41 zł, w tym
dotacja z Funduszu
Spójności w
ramach POPT 20142020 33526,05 i
Budżetu Państwa
5916,36
(Gmina Kruszwica)

2018

5000,00
(Gmina Kruszwica)

2018

14650,00
(Gmina Kruszwica)

2018

24075,00
(Gmina Kruszwica)

2018

16800,00
(Gmina Kruszwica)

2018

23450,00
(Gmina Kruszwica)

2018

41300,00
(Gmina Kruszwica)
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3. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska na podstawie wskaźników
monitorowania Programu
Opracowany w 2018 r. „Program ochrony środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z
perspektywą do roku 2025” zakłada kontrolę, zarządzanie środowiskiem oraz monitoring wdrażania
Programu na terenie gminy Kruszwica.
Określenie stopnia wykonania zadań odbywa się w następujących etapach:
→ określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
→ ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami, a ich wykonaniem,
→ analiza przyczyn tych rozbieżności.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości,
oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko. Wskaźniki
monitorowania działań powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne – umożliwiające wiarygodne i
dostępne porównania. Celem przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w ramach monitoringu wdrażania
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica jest bezpośrednie monitorowanie podjętych działań
oraz ocena realizacji wskazanych celów w zakresie Programu. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki
monitoringu programu przyjmując za rok bazowy rok 2017 w porównaniu do okresu sprawozdawczego tj.
lat 2017-2018. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie przyjęte wskaźniki monitorowania POŚ są możliwe do
określenia. Część z nich dotyczy mieszkańców, przedsiębiorstw, a prowadzone rejestry w zakresie ochrony
środowiska lub rejestry statystyczne nie zawierają takich danych. W związku z powyższym dla części
wskaźników nie określono miary w latach 2017-2018.
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Tabela 13. Ocena skuteczności realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica w latach 2017-2018 z wykorzystaniem określonych mierników
L.p.
A

Obszar
interwencji
B

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ochrona klimatu i jakości powietrza

1.

Wskaźnik
Nazwa
D
Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia
kryteriów ustanowionych w celu ochronę zdrowia
ludzi, gdzie w ocenie uwzględnia się parametry
wymienione poniżej:
dwutlenek siarki (SO2),
dwutlenek azotu (NO2),
tlenek węgla (CO),
benzen (C6H6),
ozon (O3),
pył PM10,
pył PM2,5
benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10,
metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd)
i nikiel (Ni) w pyle PM10
Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia
kryteriów odniesionych do ochrony roślin,
gdzie w ocenie uwzględnia się:

F

Wartość dla roku
2017
G

Wartość dla roku
2018
H

-

-

-

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

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

brak danych3
brak danych3
brak danych3
brak danych3
brak danych3
brak danych3
brak danych3
brak danych3

A

A

brak danych3

-

-

-

Źródło

Wartość bazowa

E
WIOŚ

WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ

WIOŚ

A

A

brak danych3

13.

tlenki azotu (NOx)

WIOŚ

A

A

brak danych3

14.

ozon (O3)

WIOŚ

A / (D2)

A / (D2)

brak danych3

15.

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej[%]

GUS

48,1

48,1

49,5

16.

Długość czynnej sieci gazowej (w km)

GUS

72,703

72,703

74,650

17.

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%)

GUS

7,2

7,2

8,5

WIOŚ

brak badań

brak badań

brak badań

WIOŚ

brak badań

brak badań

brak badań

18.
19.
3

Zagrożenie
hałasem

dwutlenek siarki (SO2),

12.

Liczba przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na trasach
komunikacyjnych (sztuk)
Wielkość zanotowanych przekroczeń (dB)

Brak danych – brak publikacji WIOŚ na temat oceny jakości powietrza w woj. kujawsko-pomorskim (stan na lipiec 2019r.)
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WIOŚ

brak badań

brak badań

brak badań

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%)

WIOŚ

7,2

7,2

8,5

Stan wód powierzchniowych

WIOŚ

zły

zły

zły

Stan chemiczny i ilościowy jednolitej części wód podziemnych nr 43

WIOŚ

słaby

dobry

dobry

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca (m 3)

GUS

27,2

27,2

27,0

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (%) ogółem

GUS

99,9

99,9

brak danych4

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej (km)

GUS

242,5

242,5

242,4

Przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania (sztuk)
Woda dostarczona gospodarstwom domowym (dam3)
Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (%) ogółem

GUS

3154

3154

2477

GUS
GUS

530,5
73,2

530,5
73,2

524,1
80,8

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)
Przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania (sztuk)
Ścieki odprowadzone (dam3)
Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków – z podwyższonym usuwaniem
biogenów (sztuk)
Wielkość (przepustowość) komunalnych oczyszczalni ścieków w RLM (osoba)
Ścieki oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w %
ścieków ogółem (%)
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: BZT5 (kg/rok)

GUS

125,3

125,3

120,1

1753

1753

1619

630,0

630,0

610

1

1

1

2050

2050

2050

100,0

100,0

100

GUS

5473

5473

6177

36.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: ChZT (kg/rok)

GUS

52560

52560

47019

37.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: zawiesina ogólna (kg/rok)

GUS

8261

8261

6454

38.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: azot ogólny (kg/rok)

GUS

12185

12185

9081

39.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: fosfor ogólny (kg/rok)

GUS

454

454

636

40.

Liczba zbiorników bezodpływowych (sztuk)

Gmina

1389

1389

918

41.

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (sztuk)

Gmina

53

53

75

21.
22.
23.

Pola
elektromagnetycz
ne

Wynik pomiaru poziomu pól elektromagnetycznych

Gospodar
owanie
wodami

20.

24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

4

Gospodarka
wodno – ściekowa

29.

GUS
GUS
GUS
GUS
GUS

Brak danych – dana jeszcze niedostępna w bazie danych GUS (stan na lipiec 2019) – brak możliwości oceny
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42.

44.

Gleby

43.

Powierzchnia zrekultywowanych terenów na podstawie decyzji uznających
rekultywację za zakończoną wydanych w danym roku (ha)
Liczba planów zagospodarowania przestrzennego ogółem (sztuk)
Łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w planach
przeznaczenie na cele nierolnicze (ha)

Powiat

0

0

0

GUS

21

21

27

GUS

24,0

24,0

brak danych5

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%)

GUS

7,2

7,2

8,5

46.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania – osiągnięty / nieosiągnięty

Gmina

osiągnięty – 35,4%

osiągnięty – 35,4%

osiągnięty – 18,55%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu – osiągnięty / nieosiągnięty

Gmina

osiągnięty – 46,10%

osiągnięty – 46,10%

osiągnięty – 32,10%

Gmina

osiągnięty – 73,00%

osiągnięty – 73,00%

osiągnięty – 90,10%

GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS

6677,20
1287,10
6677,20
0,1
4,2
1104,80

6677,20
1287,10
6677,20
0,1
4,2
1104,80

6677,20
1287,10
6677,20
0,1
4,1
1093,20

Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej

WIOŚ

1

1

1

Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej

WIOŚ

1

1

1

Liczba zgłoszonych do WIOŚ poważnych awarii przemysłowy

WIOŚ

0

0

0

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Zasoby
przyrodnicze

48.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

47.

Gospodarka odpadami
i zapobieganie
powstawaniu odpadów

45.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –
osiągnięty / nieosiągnięty
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha)
Powierzchnia rezerwatów przyrody (ha)
Powierzchnia parków krajobrazowych (ha)
Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w pow. ogółem (%)
Lesistość (%)
Powierzchnia lasów ogółem (ha)

Źródło: opracowanie własne
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Brak danych – dana jeszcze niedostępna w bazie danych GUS (stan na lipiec 2019) – brak możliwości oceny
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4. Podsumowanie i wnioski
Większość zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica wynika z
obowiązku ustawowego, są to głównie procedury administracyjne wspierające proces ochrony środowiska.
Zadania te są realizowane w sposób ciągły, z budżetu gminy w ramach wydatków bieżących – nakładu
pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, wydatków tych nie da się jednoznacznie wydzielić.
Podobnie w kwestii innych jednostek realizujących zadania na terenie gminy Kruszwica, środki
przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska pochodzą z budżetu jednostki, w ramach zadań
własnych. W ramach wydatków na rzecz ochrony środowiska podejmowane były również zadania
inwestycyjne realizowane z budżetu gminy lub we wsparciu funduszy zewnętrznych lub z budżetu innych
jednostek.
W ramach realizacji zadań z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica najwięcej środków
finansowych zostało przeznaczonych na ochronę klimatu akustycznego w ramach zadań związanych z
przebudową/budową i modernizacją sieci drogowej. Duże nakłady finansowe zostały poniesione na
realizację zadań dotyczących ograniczenia zużycia energii i ochronę powietrza. W 2017-2018 r. w pełni
wykonane zostały zadania, dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
wymiany/modernizacji systemu grzewczego, wykonania 1 projektu mikroinstalacji OZE oraz rozbudowy
oświetlenia energooszczędnego. Część przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i
ochrony powietrza jest ze sobą zbieżna. Są to głównie zadania dotyczące modernizacji dróg oraz
usprawnienia komunikacji w gminie. W latach 2017-2018 w ramach zadania rozwój gospodarki wodnościekowej (spełnienie wymagań prawa krajowego i dyrektywy UE) kontynuowano zadania związane z
rozbudową/budową sieci kanalizacyjnej, bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz
dofinansowaniem budowy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach
2017-2018 zadania związane z rozwojem systemu gospodarki odpadami zostały zrealizowane poprzez
osiągnięcie wymaganych prawem poziomów redukcji, odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia odpadów. Ponadto Urząd Miejski w Kruszwicy stale monitorował system gospodarowania
odpadami udoskonalając jego funkcjonowanie w zależności od zgłoszonych potrzeb mieszkańców. W
zakresie zasobów przyrodniczych większość zadań została zrealizowana. Głównie realizacja zadań
dotyczyła uporządkowania terenów zieleni, prowadzenia wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych oraz
wykonania nowych nasadzeń. W latach 2017-2018 zadania związane z ograniczeniem ryzyka wystąpienia
poważnej awarii skupiały się głownie na wyposażeniu/doposażeniu jednostek OSP działających na terenie
gminy Kruszwica, w odpowiedni sprzęt. W latach 2017-2018 promowano wśród mieszkańców oraz
placówkach oświatowych działania proekologiczne o charakterze cyklicznym, np. konkursy i turnieje
związane z ideą ochrony środowiska i ekologią, akcje, szkolenia i informacje dostarczane w prasie lub
Internecie. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2018 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy
warunków środowiskowych w gminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych
w Programie ochrony środowiska można stwierdzić, że znaczna większość zadań została zrealizowana
planowo. Część zadań jest w trakcie realizacji, ze względu na to, że są one wdrażane etapowo w
poszczególnych latach, co wynika również z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Niektóre z zadań mają
charakter ciągły, np. zadania wynikające z bieżącej działalności administracyjnej poszczególnych
jednostek. Pozostałe przedsięwzięcia będą albo realizowane w latach kolejnych, albo ich realizacja z
przyczyn finansowych nie będzie kontynuowana. Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w
dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z realizacji celów i zadań, określonych w
Programie ochrony środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu.
Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede
wszystkim niedostateczne środki finansowe, a także np. zbyt długie i skomplikowane procedury
przetargowe. Powyższe działania w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej
mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy. Realizacja zadań w latach 20172018 zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów
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i priorytetowych kierunków działań Programu ochrony środowiska, zgodnych z polityką ochrony
środowiska , a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój gminy Kruszwica.
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