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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla
Gminy Boniewo opracowano na podstawie wymogu zawartego w art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami). Zgodnie w wymienionym
artykułem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają
m.in. projekty: polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych
przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wynika z tego, że projekt Programu
ochrony środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy prognoza oddziaływania na środowisko
zawiera:
- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo WOO.411.75.2017.KB z dnia 19.05.2017 r.) oraz
z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy (pismo
NNZ.9022.1.223.2017 z dnia 17.05.2017 r.). Z wymienionych pism wynika, iż prognoza
oddziaływania na środowisko projektu programu powinna zostać sporządzona zgodnie z
wymaganiami określonymi w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
-

Podstawę prawną dla proponowanych w prognozie działań ochronnych, rozwiązań i
wskazań stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi
zmianami) oraz ustawy szczegółowe i przepisy wykonawcze w zakresie: prawa ochrony
środowiska, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego, prawa
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geologicznego i górniczego, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, odpadów,
utrzymania czystości i porządku w gminach, ochrony zabytków, przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi.
Niniejsza prognoza jest elementem przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Boniewo.

II.CEL, ZAKRES I METODY OPRACOWANIA
Celem opracowania jest określenie i ocena przewidywanego oddziaływania na
środowisko, które może wyniknąć z realizacji programu ochrony środowiska gminy Boniewo
na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku, a także przedstawienie rozwiązań
eliminujących lub ograniczających negatywny ich wpływ na środowisko.
Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia:
- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym

-

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu,
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a
w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i
między oddziaływaniami na te elementy.

Podstawę prawną dla proponowanych w Prognozie działań ochronnych, rozwiązań i
wskazań stanowi art. 51 ust. 2 pkt. 3 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. Prognoza przedstawia:
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-

-

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Prognozę sporządzono głównie w oparciu o metody opisowe wpływu planowanych
działań kierunkowych w poszczególnych obszarach interwencji. Uwzględniono stan i
zagrożenia środowiska w zakresie poszczególnych elementów środowiska oraz dokonano
analizy dotychczasowych zagrożeń środowiska i zmian stanu środowiska na obszarze Gminy i
w jej bezpośrednim otoczeniu w ostatnich latach. Uwzględniono położenie gminy Boniewo
względem obiektów i terenów podlegających ochronie, w szczególności na mocy ustawy o
ochronie przyrody.
Uwzględniono specyfikę obszaru Gminy, w tym przeważające rolnicze użytkowanie
gruntów, istniejącą zabudowę, istniejący układ komunikacyjny oraz sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej, wymogi ochrony przyrody, w tym położenie terenu gminy
Boniewo poza obszarami form ochrony przyrody.






Szczególnie pomocne były następujące materiały:
Projekt programu ochrony środowiska gminy Boniewo na lata 2016-2020 z perspektywą
do 2025 roku, Wójt Gminy Boniewo 2017 r.,
Strategia rozwoju gminy Boniewo 2017-2027, przyjęta Uchwałą Nr XVIII/133/17 Rady
Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2016 roku,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo,
przyjęte Uchwałą nr IV/14/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2002 r.,
Plan rozwoju lokalnego gminy Boniewo na lata 2012-2020, przyjęty Uchwałą Nr
XX/128/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 listopada 2012 r.,
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Boniewo, przyjęty Uchwałą Nr XVI/121/16

Rady Gminy Boniewo z dnia 25 listopada 2016 r.,
 Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na lata 2013-2032 wraz z
inwentaryzacją wyrobów azbestowych”, przyjęty Uchwałą Nr XXX/184/13 Rady Gminy
Boniewo z dnia 13 listopada 2013 r.,
 Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo,
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 Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu włocławskiego
na lata 2016-2019 z perspektywą do 2020-2024 roku, przyjęty Uchwałą nr XXI/219/16
Rady Powiatu we Włocławku z 28 grudnia 2016 r.,
 Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+, przyjęta Uchwałą Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 października 2013 r.,
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
zatwierdzony uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 26 czerwca 2003 r.,
 Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018, przyjęty Uchwałą Nr
XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.,
 Materiały i obserwacje własne z wizji w terenie.

III. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH, POWIĄZANIACH Z
INNYMI
DOKUMENTAMI
ORAZ
CHARAKTERYSTYKA
USTALEŃ
PROJEKTU PROGRAMU
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo jest podstawowym instrumentem
do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie polityki ochrony środowiska, które będą w
całości lub w części finansowane ze środków będących w jej dyspozycji, zadań
koordynowanych lub inicjowanych przez Gminę oraz wytycznych do planów i programów
branżowych.
Podstawowymi dokumentami, w które „wpisują się” cele ochrony środowiska gminy
Boniewo są dokumenty programowe w zakresie ochrony środowiska, w szczególności
dokument „nadrzędny” w stosunku do Programu tj. Program ochrony środowiska z planem
gospodarki odpadami dla powiatu włocławskiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata
2020-2024, a także Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018.
Przede wszystkim jednak w celu realizacji polityki ochrony środowiska, Program jest spójny
ze strategicznymi i planistycznymi dokumentami gminnymi tj. Strategią rozwoju gminy
Boniewo 2017-2027 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Boniewo, a także jednym z programów „branżowych” - Planem
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Boniewo.
Jako podstawowy cel polityki ochrony środowiska na obszarze gminy Boniewo do
2020 r., nawiązując do „Misji” Strategii Gminy oraz do drugiego z trzech sformułowanych w
niej celów strategicznych rozwoju gminy, przyjęto „Poprawę jakości życia mieszkańców
poprzez ochronę lokalnych zasobów środowiska i rozwój infrastruktury turystycznej i
ekologicznej”.
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Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie
obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów
ochrony środowiska oraz realizacji zaproponowanych zadań.
Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy Boniewo, identyfikacja
najważniejszych problemów ekologicznych oraz mocnych i słabych stron oraz szans i
zagrożeń, upoważniają do stwierdzenia, że celami tymi są:
• wystarczająca ilość zasobów wody dla potrzeb ludności do spożycia oraz dla
rolnictwa,
• dobra jakość powietrza oraz zachowane dopuszczalne poziomy hałasu,
• różnorodność biologiczna zapewniająca ochronę zasobów przyrodniczych i
walorów krajobrazowych.
Działania programowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy Boniewo
wynikają z jednej strony z niezadowalającego stanu środowiska, w tym poszczególnych jego
komponentów, z drugiej zaś strony z postępującego rozwoju procesów urbanizacyjnych, w
tym rozwoju gospodarki, turystyki i budownictwa. Procesy te powodują nieustanne
powstawanie nowych zagrożeń, które powinny być minimalizowane już na etapie
planowanego rozwoju. Ważne jest także minimalizowanie skutków zagrożeń naturalnych, w
tym przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu i adaptacji do nich. Bardzo istotne jest także
podjęcie działań zmierzających do zapewnienia trwałej ochrony terenów i obiektów o
najwyższych na terenie gminy zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych.
W projekcie dokumentu zamieszczono wykaz kierunkowych zadań w zakresie
realizacji polityki ochrony środowiska na terenie gminy Boniewo do 2020 roku z perspektywą
do 2025 r. Zastosowano podział na następujące obszary (kierunki) interwencji.
- ochrona klimatu i jakości powietrza,
- zagrożenia hałasem,
- pola elektromagnetyczne,
- gospodarowanie wodami,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- zasoby geologiczne,
- gleby,
- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
- zasoby przyrodnicze,
- zagrożenia poważnymi awariami.
Obszar interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza” zawiera następujące zadania:
• Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Boniewie,
•Termomodernizacja budynków mieszkalnych
•Montaż OZE na budynkach mieszkalnych
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•Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
•Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
•Montaż urządzeń fotowoltaicznych z wyposażeniem.
Obszar interwencji „Zagrożenia hałasem” zawiera następujące zadania:
• Zapobieganie powstawania uciążliwości akustycznych poprzez właściwe planowanie
przestrzenne.
• Realizacja nasadzeń zieleni przy drogach.
• Pomiary hałasu wzdłuż głównych dróg.
Obszar interwencji „Pola elektromagnetyczne” zawiera następujące zadanie:
• Zapobieganie powstawania zagrożeń poprzez właściwe planowanie przestrzenne.
Obszar interwencji „Gospodarowanie wodami” zawiera następujące zadania:
• Odbudowa i renaturalizacja oczek wodnych i stawów.
• Pogłębianie cieków w celu udrażniania ich przepływów.
• Ograniczanie odpływu biogenów z terenów rolniczych.
• Ochrona kompleksów łąkowo-bagiennych poprzez właściwe planowanie przestrzenne.
• Opracowanie gminnego programu retencji wód.
Obszar interwencji „Gospodarka wodno-ściekowa” zawiera następujące zadania:
•Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków: Mikołajki , Otmianowo, Osiecz Wielki,
Osiecz Mały oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Żurawice, przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Boniewo, budowa węzłów
wodociągowych.
•Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej.
• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
•Budowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg i ulic.
Obszar interwencji „Zasoby geologiczne” zawiera następujące zadanie:
• Rekultywacja terenów powyrobiskowych.
Obszar interwencji „Gleby” zawiera następujące zadania:
• Ochrona wysokoprodukcyjnych gleb przed przeznaczaniem na cele nierolnicze poprzez
właściwe planowanie przestrzenne.
• Utrzymanie drożności sieci drenarskiej.
Obszar interwencji „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów” zawiera
następujące zadania:
• Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych oraz
przedsiębiorstw w sposób selektywny lub zmieszany.
• Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych, opon,
sprzętu AGD i RTV z wykorzystanie PSZOK w Teodorowie.
• Zapewnienie odbioru padłych zwierząt.
• Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
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• Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
Obszar interwencji „Zasoby przyrodnicze” zawiera następujące zadania:
• Realizacja nasadzeń drzew przy drogach, na miedzach, boiskach sportowych,
świetlicach wiejskich.
•Zalesienia gruntów porolnych.
•Rewaloryzacja parków w Boniewie, Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim.
•Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy w celu szczegółowego rozpoznania i
udokumentowania zasobów przyrodniczych.
• Objęcie ochroną tworów przyrody jako pomniki przyrody i pozostałości ekosystemów
jako użytki ekologiczne.
• Pielęgnacja nieczynnych cmentarzy.
Obszar interwencji „Zagrożenia poważnymi awariami” zawiera następujące zadanie:
• Minimalizowanie zagrożeń poprzez właściwe planowanie przestrzenne.
Realizacja założonych celów ekologicznych w projekcie Programu ochrony
środowiska dla gminy Boniewo na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku jest możliwa
poprzez:
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji służących ochronie
środowiska,
- optymalne wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym z uwzględnieniem
zasady zrównoważonego rozwoju,
- przestrzeganie założonych zasad zarządzania środowiskiem,
-

otrzymanie przyzwolenia społecznego na wdrażanie programu ochrony środowiska.

Program określa instrumenty służące realizacji Programu ochrony środowiska dla
gminy Boniewo wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z kompetencji
samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska, wskazuje na możliwości finansowania
założonych działań kierunkowych za źródeł zewnętrznych: krajowych i wspólnotowych.
Określa także system monitoringu i oceny jego realizacji.

IV. OCENA ZAGROŻEŃ I STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE
ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU
DOKUMENTU
Gmina Boniewo znajduje się w południowej części województwa kujawskopomorskiego, w powiecie włocławskim ziemskim. Ogólna powierzchnia gminy wg GUS
wynosi 7772 ha. Pod względem wielkości powierzchni jest jedną z mniejszych gmin
województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina sąsiaduje z gminami: Choceń (od wschodu),
Chodecz (od południowego-wschodu), Izbica Kujawska (od południowego-zachodu),
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Lubraniec (od północnego-zachodu). W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki
rolne, które wg danych GUS na koniec 2013 r. łącznie zajmują 6750 ha (87,0% powierzchni
gminy). Wśród użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty orne 5757 ha, pastwiska
276 ha, łąki 330 ha, sady 165 ha. Lasy zajmują 417 ha, co stanowi 5,0%. Grunty zabudowane
zajmują 221 ha (3,0%), wody 105 ha (1,4%), a nieużytki 333 ha (4,0%).
Siedziba władz gminy znajduje się we wsi Boniewo, która pełni funkcję
wielofunkcyjnego ośrodka o zasięgu lokalnym. Na terenie gminy znajduje się 20 sołectw:
Anielin, Arciszewo, Bierzyn, Boniewo, Grójec, Grójczyk, Jerzmanowo, Lubomin Leśny,
Lubomin Rządowy, Lubomin, Łąki Markowe, Łąki Wielkie, Osiecz Mały, Osiecz Wielki,
Otmianowo, Sarnowo, Sieroszewo, Sułkówek, Wólka Paruszewska, Żurawice.
Według danych GUS na koniec grudnia 2015 r. obszar gminy zamieszkiwało 3484
mieszkańców. W porównaniu z poprzednimi latami zaznaczył się spadek liczby ludności,
gdyż w końcu 2005 r. gmina liczyła 3687 osób, a w końcu 2011 r. – 3592 osoby. Według
ewidencji gminnej poszczególne wsie liczą następującą liczbę mieszkańców: Anielin – 78
osób, Arciszewo -189 osób, Bierzyn – 197 osób, Bnin- 40 osób, Boniewo- 529 osób, Czuple –
46 osób, Grójczyk – 78 osób, Grójec – 116 osób, Janowo – 59 osób, Jastrzębiec – 37 osób,
Jerzmanowo – 93 osoby, Kaniewo- 180 osób, Lubomin – 143 osoby, Lubomin Leśny- 46
osób, Lubomin Rządowy – 84 osoby, Łączewna – 46 osób, Łąki Markowe - 131 osób, Łąki
Wielkie- 140 osób, Łąki Zwistowe – 101osób, Michałowo – 14 osób, Mikołajki – 59 osób,
Osiecz Mały – 164 osoby, Osiecz Wielki – 233 osoby, Otmianowo – 288 osób, Paruszewice 27 osób, Sarnowo – 86 osób, Sieroszewo – 12 osób, Sułkówek – 120 osób, Wólka
Paruszewska 115 osób, Żurawice -71 osób. Można z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić, że w perspektywie Programu, tj. do 2025 r. liczba ludności gminy będzie
oscylować w przedziale 3300-3400 osób. Największe szanse rozwoju, a co za tym idzie
zwiększenia liczby ludności mają wsie: Boniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo i Arciszewo.
Na terenie gminy Boniewo nie występują drogi zaliczone do kategorii dróg krajowych
ani wojewódzkich. Nie występują tutaj także linie kolejowe. Podstawowy układ
komunikacyjny obszaru gminy stanowią drogi powiatowe, które łączą największe
miejscowości w gminie. Ich długość wynosi 29,7 km. Wszystkie posiadają nawierzchnię
bitumiczną. Drogi gminne na terenie gminy Boniewo mają łączną długość 83 km, w tym dróg
o nawierzchni utwardzonej jest 45 km, co stanowi 54,2% wszystkich dróg gminnych.
Pozostałe posiadają nawierzchnię gruntową.
Podstawową funkcją gospodarczą gminy Boniewo jest funkcja rolnicza. Występuje w
zdecydowanej większości prywatna własność ziemi. Średnia wielkość indywidualnego
gospodarstwa rolnego wynosi 10,0 ha przy podobnej wielkości w województwie kujawskopomorskim 10,5 ha. Około 71% gospodarstw produkuje głównie lub wyłącznie na rynek.
Rolnictwo jest jednym z podstawowych źródeł utrzymania ludności Gminy Boniewo.
Najczęściej występującymi gospodarstwami rolnymi na terenie Gminy są gospodarstwa o
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powierzchni 5-10 ha. W produkcji roślinnej w strukturze zasiewów Gminy dominują uprawy
zbożowe około 57,6%, wśród których największy udział mają uprawy pszenicy. Udział
pozostałych ziemiopłodów jest znacznie niższy, jedynie uprawy przemysłowe (19,4%) oraz
rzepak i rzepik mają kilkunastoprocentowy (13,7%) udział w ogólnym areale zasiewów.
Rolniczy charakter gminy potwierdza niewielka liczba podmiotów gospodarczych innych
branż. Według wykazu podmiotów gospodarczych, na terenie Gminy zarejestrowanych jest
141 podmiotów gospodarczych. Przeważa handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych i budownictwo. Obszarem aktywizacji funkcji rekreacji indywidualnej są
tereny wsi Łączewna.
Pod względem fizycznogeograficznego dziesiętnego podziału Polski J. Kondrackiego
(1988) obszar gmina Boniewo leży w obrębie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie w
całości w mezoregionie Pojezierze Kujawskie.
Budowa geologiczna obszaru gminy jest mało urozmaicona. Na powierzchni na całym
obszarze gminy zalegają utwory czwartorzędowe. Ich miąższość jest zróżnicowana i waha się
od kilkudziesięciu do ponad 100 m. Osady plejstoceńskie reprezentowane są przez gliny
morenowe i różnofrakcyjne piaski. Natomiast osady holoceńskie to głównie osady
organogeniczne (torfy i namuły), wypełniające dna obniżeń terenowych.
Na obszarze gminy przeważa rzeźba terenu charakterystyczna dla Wysoczyzny Kujawskiej.
Przeważa płaska i lekko falista wysoczyzna morenowa zbudowana z gliny zwałowej i
piasków gliniastych. Pagórki i wzgórza morenowe są zbudowane z piasków, żwirów i glin
spływowych. Wysoczyzna zalega na dwóch poziomach. W części północnej i środkowej
gminy przeważnie zalega na wysokości 105-110 m n.p.m. Urozmaicają ją liczne wypukłe i
wklęsłe formy młodoglacjalnej rzeźby terenu. Pagórki i wzgórza morenowe w rejonie
Boniewa i Arciszewa wznoszą się maksymalnie do 125,09 m n.p.m., a więc ponad 15 ponad
wysoczyznę. W południowej części gminy wysoczyzna morenowa zalega wyżej tj. na
wysokości przeważnie 110-115 m n.p.m. Pagórki wzgórza morenowe wznoszą się
maksymalnie do 132,8 w rejonie Osiecza Małego i Żurawic.
Rzeźbę terenu urozmaicają również doliny polodowcowe i rynny subglacjalne o głębokości
do kilkunastu metrów. Ich dna wypełniają wody jezior np. Grójeckiego lub niewielkich
cieków. Obniżenia terenowe na wysoczyźnie zajmują mokradła np. Kaniewa, Sieroszewa,
Otmianowa, Anielina.
Na obszarze gminy Boniewo przeważają mało i średnio urodzajne gleby. Gleby należą
do typów, brunatnych i pseudobielicowych. Wykształciły się na podłożu o różnym składzie
granulometrycznym od glin lekkich i mocnych do piasków luźnych i słabogliniastych.
Przeważają gleby kompleksu 6. żytniego słabego (22,4% powierzchni), 4. żytniego bardzo
dobrego (17,6%) i 2. pszennego dobrego (16,4%). Największe powierzchnie gleb o
najwyższej jakości produkcyjnej występują w sołectwach: Osiecz Wielki, Łąki Markowe,
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Boniewo, Jerzmanowo. Są to gleby o wysokiej kulturze rolnej, dogodne do intensywnej
uprawy roślin.
O ogólnej ocenie przydatności rolniczej gruntów świadczy tzw. ogólny wskaźnik jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG Puławy (1989 r.) obliczony na 69,7 pkt. jest
zbliżony do wskaźnika dla województwa 69,1.
Gleby narażone są na procesy degradacji. Zjawiska te związane są z tzw. erozją wietrzną,
która polega na wywiewaniu cząstek próchnicznych głównie na odkrytych i pozbawionych
roślinności obszarach. Natomiast w strefach krawędziowych dolin i rynien występują procesy
erozji wodnej powierzchniowej i wąwozowej polegające na wymywaniu wierzchnich warstw
gleby na terenach o wysokich spadkach.
Brak istotnych źródeł zagrożeń, głównie ze strony przemysłu powoduje, że gleby na terenie
gminy nie są ponadnormatywnie zanieczyszczone.
Na terenie gminy Boniewo występują udokumentowane złoża kopalin. Złoża kredy
jeziornej to: „Kaniewo” o zasobach 186 tys. ton i „Kaniewo II” o zasobach 367 tys. ton oraz
„Jerzmanowo I” o zasobach 45 tys. ton. Ponadto na terenie gminy znajduje się jedno złoże
piasków i żwirów „Otmianowo” o zasobach 295 tys. ton.
Pod względem hydrograficznym obszar gminy Boniewo leży w przeważającej części
w dorzeczu Wisły, w obrębie zlewni Zgłowiączki, a w ujęciu szczegółowym jej dopływów
Chodeczki i Kocięcej. Sieć hydrograficzna gminy jest uboga. Stanowią ją obszary
źródliskowe: Dopływu z Lubomina, Dopływu z Bierzynka, Dopływu z Osiecza Wielkiego,
Kocięcej i Dopływu z Otmianowa. Przez północny fragment gminy przepływa Chodeczka.
Obszar gminy jest ubogi w wody powierzchniowe. Cieki są niewielkie, o małym przepływie.
Odwadniają tereny typowo rolnicze o przewadze gruntów ornych.
Wody powierzchniowe na terenie gminy Boniewo zajmują obszar 105 ha tj. 1,4%
powierzchni ogólnej, w tym Jezioro Grójeckie powierzchni 25,3 ha i Łąki Zwiastowe o
powierzchni 10,4 ha. Jezioro Ługowskie o powierzchni 67,7 ha do którego przylegają grunty
gminy Boniewo, administracyjnie położone jest w gminie Choceń.
Na terenie gminy Boniewo znajdują się fragmenty pięciu jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP):
- RW200020278699 - Chodeczka od wypływu z jez. Borzymowskiego do ujścia - naturalna
część wód, o dobrym stanie ekologicznym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych
- RW200017278696 - Dopływ z Otmianowa - silnie zmieniona część wód, o złym stanie
ekologicznym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych
- RW200017278569 - Kocieniec - naturalna część wód, o złym stanie ekologicznym,
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych
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- RW200025278679 - Chodeczka do wypływu z jez. Borzymowskiego - silnie zmieniona
część wód, o złym stanie ekologicznym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych
- RW20001727853299 - Struga - silnie zmieniona część wód, o złym stanie ekologicznym,
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Wody powierzchniowe na terenie gminy Boniewo nie były objęte badaniami
monitoringowymi prowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy.
Obszar gminy Boniewo znajduje się poza zasięgiem czwartorzędowych Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wyznaczonych w celu ochrony przed degradacją
zasobów wody pitnej.
Na terenie gminy Boniewo wody podziemne są wodami odizolowanymi od warstwy
powierzchniowej utworami nieprzepuszczalnymi o znacznej miąższości. Wody występują w
piaszczystych osadach z okresu trzeciorzędu i czwartorzędu. Głównym poziomem
użytkowania jest poziom wód czwartorzędowych. Wody dla celów zaopatrzenia gminy
ujmowane są w miejscowościach Osiecz Mały i Żurawice.
Obszar gminy Boniewo jest w znacznej części zwodociągowany. Istniejąca sieć
wodociągowa liczy 121 km w tym : PCVØ 220 - 7,10 km , PCVØ 110 – 46,72 km, PCVØ
160 – 12,02 km, PCVØ 90 – 55.16 km , przyłączy wodociągowych - 879 sztuk. Z sieci
wodociągowej korzysta 3419 mieszkańców (97,6% ludności gminy). Rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie gminy jest sukcesywnie realizowana dzięki staraniom władz gminy
w tym zakresie, a możliwości ujęć wody pozwalają na zaopatrzenie w wodę praktycznie
wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Sytuacja pogarsza się w okresie suszy. Wtedy
mogą występować niedobory wody.
Na terenie gminy Boniewo znajduje się jedna centralna gminna oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczna ścieków zlokalizowana w miejscowości Boniewo. W jej skład
wchodzą: budynek technologiczny zblokowany z oczyszczalnią kompaktową Superbos 150B;
zbiornik biosorbcji, osadnik pośredni, reaktor osadu strefowego, osadnik wtórny, komora
destabilizowania, odpływ ścieków oczyszczonych. Przepustowość oczyszczalni: Qdśr 135m3/dobę Qmax 168 m3/dobę. Przepływ ścieków roczny, jak i średnio dobowy, nie
przekracza obciążenia hydraulicznego eksploatowanej oczyszczalni. Obecnie obsługuje ona
1170 tzw. równoważnej liczby mieszkańców RLM),
Ponadto na obszarze gminy znajdują się komunalne oczyszczalnie ścieków:
- oczyszczalnia biologiczna Biodisc 35 dla budownictwa wielorodzinnego w miejscowości
Kaniewo. Oczyszczalnia kompaktowa pracująca w oparciu o technologię zanurzonego
złoża tarczowego w formie biodysków .Wydajność oczyszczalni: Qśrd = 5,25 m 3/dobę,
Qrok = 1916,25 m3/rok. RLM 35.
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- oczyszczalnia biologiczna Biokube dla budownictwa wielorodzinnego w miejscowości
Osiecz Mały, wykonana w technice złoża zanurzonego. Urządzenie wykorzystujące 3stopniowy proces biologicznego tlenowego oczyszczania ścieków na złożach
biologicznych zanurzonych. Ścieki do oczyszczalni doprowadzone są rurociągiem
grawitacyjnym Dz. 160 mm do przepompowni ścieków, następnie są tłoczone przez
studzienkę pomiarową do studzienki rozprężnej. Dalej grawitacyjnie dopływają do
trzykomorowego osadnika wstępnego . Dalej są prowadzone na bioreaktor Mars 3000-4K.
Z bioreaktorów ścieki oczyszczone grawitacyjnie odprowadzone są do odbiornika.
Przepustowość oczyszczalni Qśrd = 7,5 m3/dobę, Qrok= 2737,50 m3/rok. RLM 50.
- oczyszczalnia biologiczna WU 25 STK Biodisc dla budownictwa wielorodzinnego w
miejscowości Lubomin. Oczyszczalnia kompaktowa pracująca w oparciu o technologię
zanurzonego złoża tarczowego w formie biodysków .Wydajność oczyszczalni: Qśrd = 3,75
m3/dobę, Qrok = 1368,75m3/rok. RLM 25.
Obsługą zbiorników na ścieki („szamb”) zajmują się firmy posiadające zezwolenia wydane
przez Wójta Gminy.
Uzupełnieniem oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie przyzagrodowe (przydomowe),
których obecnie na terenie gminy jest 317 szt. Znajdują się one w miejscowościach:
Arciszewo - 16 szt., Sarnowo - 14 szt., Wólka Paruszewska - 9 szt., Łączewna - 6 szt., Janowo
- 4, Paruszewice - 4 szt, Lubomin - 17 szt., Jerzmanowo - 11 szt., Bierzyn – 27 szt., Grójczyk
- 7 szt., Otmianowo - 21 szt., Sieroszewo - 5 szt., Michałowo - 4 szt., Grójec - 19 szt., Osiecz
Mały - 6 szt., Kaniewo - 21 szt., Łąki Zwiastowe – 7 szt., Anielin - 7 szt., Jastrzębiec - 5 szt.,
Mikołajki - 5 szt., Osiecz Wielki - 11 szt., Czuple - 3 szt., Lubomin Leśny - 6 szt., Lubomin
Rządowy - 7 szt., Łąki Wielkie - 6 szt., Sułkówek - 15 szt., Żurawice - 4 szt., Łąki Markowe 4 szt., Bnin - 1 szt., Boniewo - 5 szt.
Użytki rolne zmeliorowane w gminie Boniewo rozmieszczone są w różnych częściach
gminy. Grunty zmeliorowane znajdują się na obszarze wsi: Anielin - 27,60 ha, Arciszwo 10,73 ha, Bierzyn - 75,50 ha, Boniewo - 4,86 ha, Grójec - 26,75 ha, Grójczyk - 95,18 ha,
Jerzmanowo - 232,79 ha, Lubomin - 34,96 ha, Lubomin Leśny - 34,07 ha, Lubomi Rządowy 3,94 ha, Łąki Markowe - 3,00 ha, Osiecz Mały - 1,69 ha, Otmianowo - 235,02 ha, Sieroszewo
- 11,7 ha, Sułkówek – 118,93 ha.
Badania jakości powietrza atmosferycznego prowadzi Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup
kryteriów: ze względu na ochronę zdrowia (stężenia zanieczyszczeń: benzen, dwutlenek
azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon i pył zawieszony PM 10) oraz ze względu
na ochronę roślin (dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon). W oparciu o wyniki badań obszar
gminy Boniewo, podobnie jak całej strefy kujawsko-pomorskiej, zakwalifikowano do strefy
A w oparciu o kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin (żadna substancja nie
przekracza poziomu dopuszczalnego) oraz do strefy B w oparciu o kryteria ustanowione ze
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względu na ochronę zdrowia (co najmniej jedna substancja mieści się pomiędzy poziomem
dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji). Wskaźnikiem decydującym był benzen
(C6H6). Wyniki oceny jakości powietrza z 2015 r. wskazują, że według klasyfikacji dokonanej
ze względu na ochronę zdrowia ludzi w 2015 r. strefa kujawsko-pomorska, w której znajduje
się gmina Boniewo, podobnie jak wszystkie strefy w województwie, znalazł się w klasie C.
Przekroczenia norm wykazały: pył zawieszony PM10, benzo(α)piren. Skutkuje to
koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza. Ze względu na znikomą emisję
zanieczyszczeń z terenu gminy Boniewo, o jakości powietrza atmosferycznego na terenie
gminy decydują źródła emisji spoza jej obszaru, głównie Inowrocław i Włocławek.
Na obszarze Gminy Boniewo dominują indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło
wykorzystujące nośniki energii w postaci paliw stałych (przede wszystkim węgiel kamienny,
miał węglowy, drewno i odpady z drewna). Kotłownie te nie tworzą zintegrowanego systemu
ciepłowniczego. Dzięki wykonanym inwestycjom modernizacyjnym w tym zakresie, przy
zaangażowaniu władz gminy, sytuacja ulega stopniowej poprawie. Tradycyjne systemy
grzewcze (węglowe) w większości ciepłowni zostały zastąpione systemami niskoemisyjnymi:
Urząd Gminy (olejowa o mocy 58 KW), stacja uzdatniania wody (elektryczne), OSP i
świetlica w Lubominie (elektryczne), budynki handlowo-usługowe w Boniewie (częściowe
elektryczne), budynki na boiskach Orlik (elektryczne), d. budynek szkolny w Osieczu Małym
z częścią mieszkalną (elektryczne), budynek w Boniewie przy ul. Kolejowej 4 (elektryczne –
część gminna). Kotły na paliwo stałe są w: Zespole Szkół w Boniewie (szkoła podstawowa i
gimnazjum), Hali widowiskowo-sportowej w Boniewie, świetlicy wiejskiej w Arciszewie
(kominek), świetlicy wiejskiej w Łąkach Wielkich. Z tego względu w przebiegu rocznym
poziomów zanieczyszczeń powietrza ze źródeł energetycznych wyraźnie zaznacza się wzrost
stężeń w sezonie grzewczym (dwutlenek węgla) w stosunku do okresu letniego.
Z przeprowadzonych ankiet na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika, że obecnie
kolektory słoneczne zainstalowane są tylko na łączniku między halą widowiskowo-sportową
oraz budynkiem Szkoły Podstawowej w Boniewie o mocy 1106 W. Roczna produkcja energii
elektrycznej wynosi 1,59 MWh/rok.
Zagrożenie hałasem na terenie gminy Boniewo związane jest przede wszystkim z
hałasem komunikacyjnym i odnosi się do pasa terenów przyległych do głównych tras
drogowych tj. do dróg powiatowych. Do czynników mających wpływ na poziom emisji
hałasu drogowego należą: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza
udziału w nim transportu ciężkiego, stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny
nawierzchni, charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających. Na terenie
gminy Boniewo nie prowadzono dotychczas pomiarów natężenia hałasu przy trasach
komunikacyjnych. Uciążliwość akustyczna dróg powiatowych jest jednak niewielka.
Natężenie ruchu na tych drogach wynosi średnio około 500-1000 pojazdów na dobę.
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Hałas przemysłowy swym zasięgiem obejmuje z reguły znacznie mniejszy obszar i
liczbę ludności narażoną na jego oddziaływanie. Stanowić może jednak znaczne uciążliwości
wszędzie tam, gdzie występuje styk zabudowy przemysłowej z zabudową mieszkaniową.
Hałas ten jest bardziej zróżnicowany od hałasu komunikacyjnego ze względu na
różnorodność źródeł znajdujących się na terenie podmiotów gospodarczych. Źródłami są
instalacje przemysłowe, sieci i urządzenia energetyczne, ale także prowadzona działalność
gastronomiczno-rozrywkowa. Zagrożenie hałasem przemysłowym na terenie gminy
praktycznie nie istnieje. Lokalne uciążliwości stanowi tylko okresowo działalność niektórych
przedsiębiorstw np. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gramet” w Lubominie – producent
wyrobów stalowych, Przedsiębiorstwo Handlowe „SOMIR” w Osieczu Wielkim, P.P.H.U.
„ALS” s. c. Samotyja w Boniewie – producent pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Źródłami
emisji hałasu są znajdujące się na terenie gminy 2 elektrownie wiatrowe. Są to: elektrownia
wiatrowa w miejscowości Boniewo (działka numer 85/2) typu VESTAS V 850 KW o
wysokości 60 m, elektrownia wiatrowa w miejscowości Lubomin Leśny (działki numer 52 i
46/2) typu ENERCCON o mocy 600 KW.
Na terenie gminy Boniewo, poza jednym wyjątkiem, nie występują formy ochrony
przyrody, w tym zarówno wielkoobszarowe oraz pomniki przyrody i użytki ekologiczne,
które powołuje się na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 roku. Najbliższy rezerwat przyrody „Dębice” znajduje się w odległości około 9 km na
północ. Najbliższy park krajobrazowy – Gostynińsko-Włocławski znajduje się w odległości
około 11 km na północny-wschód. Najbliższy obszar chronionego krajobrazu – Jeziora
Głuszyńskiego znajduje się w odległości około 10 km na zachód. Najbliższy obszar specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 znajduje się w odległości około
15 km na północny-wschód. Najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Słone Łąki
w Dolinie Zgłowiączki PLH040037znajduje się w odległości około 4 km na północnyzachód. Taki stan faktyczny nie umniejsza roli i znaczenia zasobów i walorów obszaru gminy
Boniewo. W kontekście opisanego powyższego rozmieszczenia obszarów cennych
przyrodniczo, obszar gminy z dominującymi użytkami rolnymi stanowi system korytarzy
ekologicznych, zapewniających ciągłość przestrzeni przyrodniczej w skali lokalnej oraz
zachodzenie podstawowych procesów ekologicznych.
Szczególną formą ustawowej ochrony przyrody obowiązującą na terenie całego kraju
jest ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, ustanowiona na mocy Rozporządzeń
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin oraz
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, a także
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt. Nie oznacza to jednak, iż na obszarze gminy Boniewo brak jest
przyrodniczo cennych terenów czy tworów przyrody, zarówno ożywionej jak i nieożywionej.
Należy podkreślić, iż takim ogromnym walorem przyrodniczym, bardzo często zupełnie
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niedocenianym, są użytki rolne stanowiące ponad 85% powierzchni gminy Boniewo. Dotyczy
to szczególnie gruntów rolnych o ekstensywnym sposobie uprawy, które stanowią cenne
siedliska dla bardzo wielu zmniejszających swoją liczebność i areał występowania oraz
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Jako najbardziej jaskrawy
przykład znaczenia użytków rolnych dla zachowania populacji organizmów służą tzw. ptaki
krajobrazu rolniczego, ale także niektóre ssaki, płazy i gady i inne organizmy silnie związane
z agrocenozami. Nie należy także zapominać o znaczeniu użytków rolnych jako miejsca
odpoczynku i żerowiska dla zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, szczególnie dla
migrujących gatunków ptaków na szlakach jesiennych i wiosennych wędrówek.
Nie należy także pomijać walorów przyrodniczych lasów mimo, iż obszar gminy
Boniewo charakteryzuje się stosunkowo niską i nierównomiernie rozłożoną lesistością, gdzie
lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 443,3 ha, co stanowi 5,7% ogólnej powierzchni
gminy. Jest to wartość niższa od średniej dla powiatu włocławskiego (18,5%) i województwa
kujawsko-pomorskiego (23,4%). Tym bardziej należy doceniać istniejące i zabiegać o
zwiększanie powierzchni zasobów leśnych, także w kontekście wzbogacania walorów
krajobrazowych i zachowania różnorodności biologicznej.
Na obszarze gminy Boniewo dominuje krajobraz kulturowo-rolniczy, z niewielką
domieszką lasów, występujących w centralnej (środkowej) i południowo-zachodniej części
gminy.
Bardzo istotnym elementem kulturowo-przyrodniczym w krajobrazie rolniczym
gminy Boniewo jest obecność pozostałości dawnych parków podworskich. Oprócz znaczenia
historycznego, obiekty te pełnią ważną funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając
środowisko przyrodnicze krajobrazu rolniczego. Tworzą one swoiste i rozproszone „wyspy”
zadrzewień i zbiorników wodnych, stanowiących ważne ostoje różnorodności biologicznej.
Niestety część parków jest mocno zaniedbana, drzewostan jest zdegradowany, a układ
przestrzenny rzadko kiedy czytelny.
Na terenie gminy Boniewo znajdują się zespoły dworsko-parkowe:
- zespół parkowo-dworski w Boniewie o powierzchni 5,00 ha, w którym znajduje się
dwukondygnacyjny pałac murowany. Obecnie zamieszkały.
- zespół parkowo-dworski w Otmianowie o powierzchni 4,80 ha. Teren parku i najbliższej
okolicy jest urozmaicony pod względem konfiguracji. Na terenie zespołu znajduje się
dwukondygnacyjny pałac murowany. Obecnie zamieszkały.
- zespół parkowo-dworski w Kaniewie obejmujący dwukondygnacyjny zabytkowy dwór.
- zespół parkowo-dworski Osiecz Wielki o powierzchni 10,26 ha, w tym park zajmuje
powierzchnię 5,82 ha. Park tworzy bogaty starodrzew. Dwór dwukondygnacyjny,
zamieszkały. W zespole znajduje się budynek podworski - oficyna murowana, zamieszkała.
W parku znajduje się grodzisko – owalny półwysep otoczony stawem podmokłym w kształcie
księżyca.
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Kolejne grodzisko, eksponowane w terenie, znajduje się w Grójcu. Na jego szczycie
zbudowano kaplicę.
Parki podlegają ochronie na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Wymagają rewaloryzacji zarówno drzewostanu, jak i układu przestrzennego.
Zespoły dworsko-parkowe w Boniewie, Kaniewie i Otmianowie zostały wpisane do rejestru
zabytków.
Na obszarze gminy Boniewo znajdują się źródła emisji pól elektromagnetycznych.
Przez teren gminy prowadzą odcinki napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego
napięcia 110 kV łączące GPZ Konin, Lubraniec, Włocławek i Kaliska. Na terenie gminy nie
znajdują się stacje transformatorowe redukujące wysokie napięcia tzw. GPZ. Na terenie
gminy zlokalizowano dotychczas jedną stację bazową telefonii komórkowej w miejscowości
Otmianowo (działka nr 229/2) o wysokości 52 m.
Na obszarze gminie nie są zlokalizowane żadne zakłady mogące być sprawcą
poważnej awarii przemysłowej, w tym nie ma tu zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) i
zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii.
Najpoważniejszym źródłem potencjalnego wystąpienia poważnej awarii na terenie
gminy Boniewo jest tranzytowy ropociąg „Przyjaźń” Rosja – Niemcy, prowadzący przez
tereny wsi Osiecz Mały i Żurawice. Zagrożenie wybuchem może być spowodowane próbą
wykonania nawiertu w ropociągu. Warto zaznaczyć, że takie zdarzenia miały miejsce np. w
powiecie łowickim (woj. mazowieckie). Ponadto obszar gminy Boniewo znajduje się w
zasięgu oddziaływania potencjalnej awarii przemysłowej w zakładzie „Anwil” S.A. we
Włocławku. W zakładzie znajdują się znaczne ilości substancji (amoniak 17019 Mg, chlorek
winylu i etylen 4620 Mg, chlor 1100 Mg, perchloroetylen 4000 Mg), których uwolnienie
może prowadzić do skażenia powietrza atmosferycznego lub ewentualnego wybuchu, co
może prowadzić do zagrożenia zdrowia bądź życia ludności. Potencjalne zagrożenie może
być wywołane zdarzeniem drogowym pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.
Należy zaznaczyć, że w ostatnich kilkudziesięciu latach na terenie gminy Boniewo nie
zanotowano wystąpienia żadnego zdarzenia z zakresu poważnych awarii.
Gmina Boniewo nie posiada własnego składowiska odpadów. W świetle
obowiązujących przepisów nadzór nad zbiórką i składowaniem odpadów sprawuje Urząd
Gminy. Obecnie odpady komunalne z terenu gminy Boniewo wywożone są poza teren gminy
do RIPOK w Machnaczu. W 2014 roku zebrano 204,4 Mg odpadów komunalnych
zmieszanych, a w 2015 roku zebrano 192,7 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i
opakowaniowych. Gmina korzysta z PSZOK-u zlokalizowanego na terenie gminy Choceń.
W roku 2013 gmina opracowała „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na lata
2013-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych”. Od roku 2014 gmina realizuje
demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (eternit stanowiący pokrycie
dachów). Każdego roku Gmina przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy na demontaż i
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unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, następnie realizuje zadanie ze środków
WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW (100 % dofinansowania).
Przeprowadzona w 2015 roku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we
Włocławku, ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej wskazuje, że na terenie
powiatu włocławskiego w 2015 roku nie odnotowano zachorować na choroby zakaźne, które
wymagałyby działań w ramach wczesnego ostrzegania i reagowania dla zapobiegania i
zwalczania chorób zakaźnych u ludzi, takie jak gorączki krwotoczne, cholera czy dżuma.
Również nie odnotowano zbiorowych zatruć pokarmowych oraz zatrucia grzybami.
Gospodarka odpadami prowadzona była prawidłowo. W zależności od ilości wytwarzanych
odpadów medycznych zakaźnych, obiekty posiadały wymagane rozporządzeniem
pomieszczenia lub urządzenia chłodnicze przeznaczone wyłącznie do magazynowania
odpadów. Odpady medyczne w placówkach gromadzone były selektywnie i przekazywane do
termicznego unieszkodliwienia w spalarniach. Analiza zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia wykazała, że mieszkańcy gminy Boniewo w 100% korzystali z wody dobrej jakości.
Na terenie gminy Boniewo nie stwierdzono budynków w złym stanie sanitarno-technicznym.
Wszystkie placówki podłączone były do wodociągów. Żadna ze skontrolowanych placówek
nie posiadała ustępów zewnętrznych. Wszystkie placówki zapewniły właściwe warunki do
utrzymania higieny tj. dostępność do ciepłej bieżącej wody we wszystkich umywalkach w
pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, ręczników jednorazowego użytku lub suszarek do
rąk, mydła w płynie, nie stwierdzono ponadnormatywnej liczby uczniów na urządzenie
ustępowe. Szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniały w
100% wymagania sanitarno-higieniczne.
Analiza stanu środowiska gminy Boniewo, analiza zasobów środowiska oraz
identyfikacja zagrożeń wskazuje, że na obszarze gminy obszarami problemowymi w zakresie
ochrony środowiska są: tereny zwartej zabudowy jako obszary „niskiej” emisji, jeziora, oczka
wodne i cieki jako obszary zagrożone deficytem wody i wysychaniem. Cały obszar gminy jest
zagrożony zjawiskiem suszy. Cały obszar gminy, a w szczególności tereny zwartej zabudowy
to obszar występowania zjawiska niskiej emisji objawiającej się emisją zanieczyszczeń
energetycznych z palenisk domowych wykorzystujących do ogrzewania budynków głównie
tradycyjnych paliw stałych: węgla, miału węglowego i drewna. Na terenie gminy funkcjonują
nieliczne odnawialne źródła energii (tylko panele słoneczne).
W przypadku braku realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Boniewo
omawiane wcześniej uciążliwości i zagrożenia środowiska mogłyby się jeszcze bardziej
pogłębiać. Trudne byłoby podjęcie kompleksowych działań programowych nad redukcją
uciążliwych emisji zanieczyszczeń, głównie powietrza i wód oraz redukcji szkodliwych
substancji, przez co nie byłaby możliwa poprawa stanu środowiska i jakość życia
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mieszkańców Gminy. Brak Programu znacznie utrudniłby lub wręcz uniemożliwił pozyskanie
przez Gminę środków finansowych na zadania związane z ochroną środowiska, zarówno na
własne oraz na zadania wspólne z innymi podmiotami.

V. PROBLEMY ORAZ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PROGRAMU
Na obszarze gminy Boniewo nie występują obszarowe formy prawnej ochrony
przyrody. Mimo to obszar gminy odznacza się średnimi walorami krajobrazowymi i zasobami
przyrodniczymi, głównie gruntami rolnymi o ekstensywnym sposobie uprawy, które stanowią
cenne siedliska dla bardzo wielu zmniejszających swoją liczebność i areał występowania oraz
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Konieczne będzie zatem
kontynuowanie działań, zarówno inwestycyjnych, jak i pozainwestycyjnych, mających na
celu zachowanie tych walorów i zasobów.
Przeprowadzona analiza stanu środowiska na obszarze gminy Boniewo nie notuje się
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, ani dopuszczalnych stężeń szkodliwych
substancji w powietrzu. Jednak mimo to notuje się uciążliwości w tym zakresie. Celem
ochrony środowiska powinno być w szczególności podjęcie działań prowadzących do
poprawy jakości życia mieszkańców Gminy.
Ze względu na to, iż na terenie Gminy podstawowym źródłem zanieczyszczenia
powietrza jest emisja zanieczyszczeń z sektora energetycznego, a w szczególności tzw.
„emisja niska” z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych, niezbędne jest podjęcie
kompleksowych działań na rzecz sukcesywnego zastępowania tych źródeł - bezemisyjnymi
lub niskoemisyjnymi. Szczególnie promowane i wspierane finansowo powinny być
inwestycje w odnawialne źródła energii, ze szczególnym wspieraniem energetyki
„rozproszonej” (panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, biomasa).
Analiza stanu środowiska gminy Boniewo i identyfikacja zagrożeń tego stanu oraz
problemów ochrony środowiska wskazuje również, że niezbędne są inwestycje w zakresie
modernizacji systemów ogrzewania budynków, kontynuowania termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej, kontynuowania budowy sieci wodociągowej, budowa kolejnych
grupowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pożądany jest wzrost powierzchni
leśnych i zadrzewień, zwłaszcza na terenach zlewni rolniczych zagrożonych suszą i erozją
gleb. Pozwoli to na poprawę jakości wód powierzchniowych i zapobieganie zagrożeniom
pogorszenia jakości zasobów wód podziemnych. Niezbędna jest ochrona przed zabudową i
zainwestowaniem terenów kompleksów łąkowo-bagiennych.
Przeprowadzona analiza wskazała, że realizacja ustaleń projektu Programu jest zgodna
z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym istotnymi z punktu widzenia projektu dokumentu, w sposób odpowiedni
respektuje i uwzględnia zasady ochrony środowiska, a w szczególności nie wywoła
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negatywnego wpływu na znajdujące się w niedalekim sąsiedztwie gminy obszary Natura
2000.
Problematyka ochrony środowiska jest niezwykle istotnym zagadnieniem,
decydującym m.in. o jakości życia mieszkańców, zarówno obecnych jak i przyszłych
pokoleń. Potrzeba ochrony środowiska naturalnego jest jednym z najważniejszych
paradygmatów określających wszelkie polityki (horyzontalne, sektorowe i inne) i
podejmowane inicjatywy przez społeczności lokalne, regionalne, krajowe, wspólnotowe czy
międzynarodowe. Dlatego też problematyka ta ma swoje odzwierciedlenie w rozlicznych
dokumentach różnego szczebla, a środowisko naturalne jest traktowane jako wspólne dobro,
wymagające racjonalnego podejścia.
W szczególności projekt Programu jest zgodny z celami ochrony środowiska
ustanowionymi:
- na szczeblu międzynarodowym:
•w Traktacie Lizbońskim (zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska,
ochrona zdrowia ludzkiego),
- na szczeblu wspólnotowym:
•w Ramowej Dyrektywie Wodnej (zaspokojenie zapotrzebowania na wodę
ludności, rolnictwa i przemysłu, promowanie zrównoważonego korzystania z
wód, ochrona wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie
ekologicznym, poprawa jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych
działalnością człowieka, zmniejszenie skutków powodzi i suszy),
•w Unijnej Strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.
(utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich usług, pomoc na rzecz
zapobiegania utracie światowej różnorodności biologicznej),
- na szczeblu krajowym:
•w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (kształtowanie
struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski),
•w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020
(zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, poprawa stanu
środowiska).

VI. OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, MOŻLIWOŚCI I SPOSOBY ICH OGRANICZANIA,
ZAPOBIEGANIA LUB KOMPENSACJI ORAZ MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
ALTERNATYWNE
Podstawą określenia potencjalnych zagrożeń i konfliktów, jakie może spowodować
realizacja projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Boniewo, była wnikliwa analiza
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proponowanych zadań kierunkowych wchodzących w skład poszczególnych obszarów
(kierunków) interwencji, analiza stanu środowiska Gminy, ocena istniejących i potencjalnych
zagrożeń tego stanu oraz ocena dokonana podczas wizji terenowych.
Przedmiotem oceny były następujące elementy środowiska: różnorodność biologiczna,
ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby
naturalne, zabytki i dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Oceniono również wpływ na obszary
Natura 2000, w tym chronione siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin i
zwierząt.
W ocenie zastosowano trzy stopnie zagrożenia, jakie mogą wywrzeć proponowane
zadania kierunkowe projektu dokumentu na poszczególne komponenty środowiska: mały (1),
średni (2) i znaczący (3). W wyniku realizacji projektu programu może też nastąpić poprawa
warunków środowiska (+) lub w wyniku braku oddziaływania warunki pozostają bez zmian
(0).
Pod pojęciem zagrożenie małe rozumieć należy typowe zmiany i przekształcenia
danego komponentu środowiska o niewielkich walorach, a także jakie spowoduje realizacja
ustaleń projektu programu w terenie już zainwestowanym lub przewidzianym do
zainwestowania.
Zagrożenie średnie związane jest z przekształceniem poszczególnych komponentów o
średnich walorach, jakie spowoduje realizacja ustaleń projektu programu w terenie
niezainwestowanym lub zainwestowanym w niewielkim stopniu. Zmiany te wiązać się będą z
budową obiektów kubaturowych i infrastruktury, bądź z funkcjonowaniem inwestycji
mogących w odczuwalny sposób negatywnie wpływać na środowisko i życie ludzi.
Zagrożenie znaczące wiązać się będzie z radykalnymi zmianami i przekształceniami
poszczególnych komponentów środowiska o dużych walorach, a związanych z budową
obiektów i infrastruktury, bądź z funkcjonowaniem inwestycji mogących w znaczący sposób
trwale negatywnie wpływać na środowisko.
Poprawa warunków środowiska wiązać się będzie z sytuacjami, gdzie wprowadzone
ustalenia sprzyjają bądź poprawiają dotychczasowe uwarunkowania i zapewniają ochronę
jego walorów.
Warunki pozostają bez zmian w sytuacjach, gdy ustalenia projektu programu nie mają
wpływu na elementy środowiska lub gdy są zgodne z dotychczasowymi zasadami i
sposobami zagospodarowaniem terenu.
Szczegółową ocenę zadań wchodzących w skład poszczególnych obszarów
(kierunków) interwencji określonych w Programie, w ujęciu poszczególnych komponentów
środowiska z uwzględnieniem opisanych kryteriów, zawiera poniższa tabela.
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A. ochrona klimatu i jakości powietrza,
B. zagrożenia hałasem,
C. pola elektromagnetyczne,
D. gospodarowanie wodami,
E. gospodarka wodno-ściekowa,
F. zasoby geologiczne,
G. gleby,
H. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
I. zasoby przyrodnicze,
J. zagrożenia poważnymi awariami.
Analizując zanotowane w tabeli wyniki przeprowadzonej oceny wpływu realizacji
projektu programu na poszczególne komponenty środowiska należy stwierdzić, że realizacja
planowanych zadań kierunkowych spowoduje poprawę stanu środowiska gminy Boniewo.
Nie odnotowano przewidywanego znaczącego oddziaływania na żaden z elementów
środowiska. Negatywne zmiany nastąpią co najwyżej w odniesieniu do jednego elementu
środowiska tj. powierzchni ziemi – przy realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej. Dla większości elementów środowiska prognozuje się poprawę stanu. Nie
zidentyfikowano oddziaływań na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 i dobra
materialne.
1. Natura 2000
Na terenie gminy Boniewo nie występują obszary europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000, ani nie są planowane tego typu obszary. Najbliższy obszar specjalnej ochrony
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ptaków Błota Rakutowskie PLB040001 znajduje się w odległości około 15 km na północnywschód (na terenie gmin Kowal i Baruchowo). Najbliższy obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty – Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037 znajduje się w odległości około
4 km na północny-zachód (na terenie gminy Lubraniec).
Realizacja Programu nie spowoduje żadnych zauważalnych oddziaływań na
przedmioty ochrony tych obszarów oraz na ich spójność. Planowane działania określone w
Programie ukierunkowane są na kompleksową ochronę środowiska i poprawę stanu jego
poszczególnych komponentów, jednak ani bezpośrednio a także pośrednio nie przyczynią się
do oddziaływań na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.
2. Różnorodność biologiczna
Obszar gminy Boniewo tylko lokalnie odznacza się bogatą różnorodnością
biologiczną, którą ogólnie należy scharakteryzować jako średnia. Jednak przeważający obszar
gminy to tereny użytków rolnych (głównie gruntów ornych), gdzie różnorodność biologiczna
jest zasadniczo mała, a w wyniku intensyfikacji rolnictwa tereny stanowią coraz mniej
urozmaicone agrocenozy pól uprawnych. Niewątpliwie stan rozpoznania zasobów
bioróżnorodności nie jest satysfakcjonujący. Na terenie gminy Boniewo, poza jednym
wyjątkiem nie występują formy ochrony przyrody, w tym pomniki przyrody i użytki
ekologiczne czy też obszary Natura 2000. Tą obowiązującą formą ustawowej ochrony
przyrody jest - ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Zatem występujące na terenie
Gminy siedliska tych chronionych organizmów podlegają ochronie na podstawie przepisów
ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybów, a także Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Z powyższego wynikają określone zakazy i
ograniczenia w użytkowaniu terenów, które zostaną uwzględnione w procesach
planistycznych, zwłaszcza w sytuacjach prowadzących do zmiany przeznaczenia względem
dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Nie stwierdzono żadnych negatywnych oddziaływań realizacji zadań Programu na
różnorodność biologiczną, gdzie jako podstawowy cel polityki ochrony środowiska na
obszarze gminy Boniewo do 2020 r. przyjęto „Poprawę jakości życia mieszkańców poprzez
ochronę lokalnych zasobów środowiska i rozwój infrastruktury turystycznej i ekologicznej”.
Natomiast istotną poprawę stanu w omawianym zakresie prognozuje się w wyniku
realizacji działań w zakresie gospodarowania wodami, m.in. odbudowa i renaturalizacja oczek
wodnych i stawów, ochrona kompleksów łąkowo-bagiennych poprzez właściwe planowanie
przestrzenne i użytkowanie, opracowanie gminnego programu retencji wód zapobiegającemu
zjawisku suszy i deficytowi wody w glebach, a także ograniczenie dopływu biogenów ze
źródeł rolniczych. Poprawa stanu bioróżnorodności nastąpi także w wyniku pożądanej
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przyrodniczo rekultywacji miejsc pozyskiwania kopalin, poprzez ich przekształcenie w
kierunku wodnym, rolnym oraz zakładania zadrzewień.
Zwiększenie różnorodności biologicznej nastąpi także w wyniku założonego procesu
zwiększania powierzchni leśnej gminy oraz sukcesywnego nasadzenia drzew przy drogach, na
miedzach śródpolnych, boiskach sportowych oraz przy obiektach użyteczności publicznej.
Temu procesowi sprzyjać będzie także poddanie zachowanych obiektów dziedzictwa
kulturowego, zwłaszcza zespołów dworsko-parkowych oraz starych i nieczynnych cmentarzy
stosownej rewaloryzacji, a następnie ich właściwe utrzymanie zapewniające przestrzeganie na
ich terenie reżimów ochronnych.
Niezmiernie istotne, wręcz podstawowe dla zachowania bioróżnorodności będzie
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru gminy Boniewo w celu szczegółowego
rozpoznania i udokumentowania zasobów przyrodniczych. W konsekwencji kolejnym
krokiem będzie objęcie ochroną prawną najcenniejszych tworów natury jako pomniki
przyrody i pozostałości naturalnych ekosystemów jako użytki ekologiczne.
Utworzenie nowych i zmodyfikowanie istniejących terenów atrakcyjnych dla dziko
żyjących organizmów, poprzez aktywne kształtowanie siedlisk związanych z obecnością
wody oraz różnopostaciowej zieleni, a także formalno-prawne ustanowienie form ochrony
przyrody będzie prowadzić do poprawy jakości i różnorodności ekosystemów (głównie
terenów niezabudowanych). Wpłynie to także znacząco, obok zachowania najcenniejszych
zasobów przyrodniczych, na zwiększenie walorów krajobrazowych gminy Boniewo.
Dzięki tym wszystkim kompleksowym działaniom, czyli realizacji kierunkowych
zadań Programu, poprawią się niewątpliwie warunki funkcjonowania lokalnych korytarzy
ekologicznych. Należy uznać, iż tworzą one typ korytarzy ekologicznych określany mianem
przystankowym (ang. stepping stones) pomiędzy obszarami węzłowymi, którymi są
obszarowe formy ochrony przyrody położone w najbliższym otoczeniu, ale jednak w
znacznym oddaleniu od granic gminy Boniewo.
3. Ludzie
W wyniku realizacji programu poprawi się jakość życia mieszkańców Gminy.
Większość celów i działań kierunkowych określonych w Programie w poszczególnych
obszarach interwencji, korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców. W szczególności
dzięki działaniom na rzecz zmniejszenia niskiej emisji poprawi się jakość powietrza. Zmiana
systemów ogrzewania budynków z tradycyjnych (węglowych) na niskoemisyjne lub
bezemisyjne, ograniczą emisję do powietrza zanieczyszczeń energetycznych. Poprzez
właściwe planowanie przestrzenne, w tym racjonalne wyznaczanie terenów nowej zabudowy
mieszkaniowej, zmniejsza się uciążliwości od dróg będących źródłami emisji hałasu i spalin,
od instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz od ropociągu mogącego być sprawcą
poważnej awarii. Prawidłowa gospodarka odpadami oraz dalsze działania w zakresie
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unieszkodliwiania odpadów azbestu pozwolą na poprawę jakości życia mieszkańców oraz
spadek zachorowań wśród mieszkańców. Rozwój terenów zieleni i infrastruktury rekreacyjnej
pobudzi mieszkańców do aktywności fizycznej, co korzystanie wpłynie na ich stan zdrowia.
Edukacja ekologiczna społeczeństwa gminy pozwoli na kształtowanie postaw ekologicznych,
jak również na zdrowszy styl życia.
4. Zwierzęta
Planowane działania w zakresie gospodarowania wodami, rewaloryzacji i ochrony
obiektów dziedzictwa kulturowego, ochrony zasobów przyrodniczych, w połączeniu ze
zrównoważonym rozwojem rolnictwa, gospodarki leśnej oraz usług turystycznych, a także z
ukierunkowaniem na powstanie całego katalogu infrastruktury ekologicznej, korzystnie
wpłyną na warunki życia fauny. Tworzenie siedlisk związanych z obecnością wody (oczka
wodne i stawy) oraz nowych terenów zadrzewionych na obszarach użytków rolnych o niskiej
przydatności rolniczej i nieużytków rolniczych, pozwoli na powstanie zróżnicowanych i
atrakcyjnych do zasiedlenia przez zwierzynę ostoi. Ochrona przed zabudową terenów
przybrzeżnych jezior i otoczenie aktywną ochroną kompleksów łąkowo-bagiennych oraz
wzbogacanie różnorodności biologicznej tych terenów spowoduje poprawę warunków
bytowania wielu gatunków zwierząt, w tym chronionych i łownych. Prawidłowemu
funkcjonowaniu ich populacji sprzyjać będzie lepsza struktura i sprawność biocenotyczna
lokalnych ciągów przyrodniczych (korytarzy ekologicznych).
5. Rośliny
Planowane działania w zakresie gospodarowania wodami, rewaloryzacji i ochrony
obiektów dziedzictwa kulturowego, ochrony zasobów przyrodniczych, w połączeniu ze
zrównoważonym rozwojem rolnictwa, gospodarki leśnej oraz usług turystycznych, a także z
ukierunkowaniem na powstanie całego katalogu infrastruktury ekologicznej, korzystnie
wpłyną na warunki życia i stan flory oraz grzybów, w tym porostów. Tworzenie siedlisk
związanych z obecnością wody (oczka wodne i stawy) oraz nowych terenów zadrzewionych
pozwoli na powstanie zróżnicowanych i atrakcyjnych ostoi do zasiedlenia przez rodzime
gatunki roślin i grzybów o odmiennych preferencjach siedliskowych. Ochrona przed
zabudową terenów przybrzeżnych jezior i otoczenie aktywną ochroną kompleksów łąkowobagiennych oraz wzbogacanie różnorodności biologicznej tych terenów spowoduje poprawę
warunków bytowania wielu gatunków roślin i grzybów, w tym chronionych. Prawidłowemu
funkcjonowaniu populacji tych organizmów sprzyjać będzie lepsza struktura i sprawność
biocenotyczna lokalnych ciągów przyrodniczych (korytarzy ekologicznych).
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6. Woda
Planowane działania w zakresie gospodarowania wodami oraz dalszego
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy pozwolą na nie pogarszanie
się jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie z
przeszłości zostały już częściowo niwelowane. Samorząd gminy zrealizował już część zadań
inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową. Społeczeństwo gminy ma
zapewniony dostęp do odpowiedniej ilości wody do spożycia o dobrej jakości. Istniejąca
gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Boniewie zaspokaja potrzeby wsi
gminnej. Oczyszczalnie biologiczne znajdują się w Kaniewie i Osieczu Małym i Lubominie.
Planowane kolejne oczyszczalnie ścieków dla zabudowy wielorodzinnej i przydomowe oraz
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwolą na ograniczenie emisji nieoczyszczonych
ścieków do gruntu i wód. Pozwoli to również jeszcze bardziej zmniejszyć dysproporcję
pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania gminy. Program zakłada poprawę
retencji wód. Planowane są działania w zakresie odbudowy i renaturalizacji oczek wodnych i
stawów oraz retencji wód. Ochrona kompleksów łąkowo-bagiennych pozwoli na zachowanie
tych rezerwuarów zasobów wodnych.
7. Powietrze
Na stan obecny powietrza w Gminie największy wpływ ma tzw. „niska emisja”. Jest
skutkiem używania węgla i miału węglowego jako głównych paliw dla ogrzewania budynków
w gospodarstwach domowych. Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest też emisja
komunikacyjna z dróg powiatowych.
Ramy działań wyznacza tu głównie Program ochrony powietrza dla strefy kujawskopomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 10 i
benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. Termin realizacji programu określono na 31
grudnia 2020 roku. Program wskazuje katalog działań naprawczych krótko- i
długoterminowych, eliminujących przyczyny zanieczyszczeń i zmierzających do osiągnięcia
poziomów nie powodujących przekroczeń stężeń dopuszczalnych i docelowych.
Planowane na terenie gminy Boniewo działania w zakresie zastępowania tradycyjnych
paliw węglowych, paliwami niskoemisyjnymi lub energią ze źródeł odnawialnych
(bezemisyjnych) pozwolą na poprawę jakości powietrza, zwłaszcza na terenach najbardziej
zurbanizowanych (Boniewo, Osiecz Wielki, Arciszewo, Otmianowo).
Stosowne reżimy w zakresie nakazu stosowania paliw niskoemisyjnych zawierać też
powinny sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Znacznych
efektów w oszczędności energii spodziewać się należy w realizacji planowanych prac
termomodernizacyjnych obiektów administracji publicznej i mieszkalnych, montażu OZE na
budynkach mieszkalnych (panele słoneczne i fotowoltaiczne), wymiana źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych na niskoemisyjne oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.
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8. Powierzchnia ziemi
Rozwój społeczno-gospodarczy odbywa się w przestrzeni kosztem tzw. powierzchni
aktywnych przyrodniczo. Program ochrony środowiska przewiduje również działania na rzecz
ochrony powierzchni ziemi. Poprawę stanu ma zapewnić głównie zwiększenie powierzchni
terenów zieleni. Przewiduje się zwiększanie powierzchni leśnej gminy Boniewo o około 10 ha
rocznie. Rozwój różnych form roślinności zapobiega procesom erozyjnym, głównie erozji
wietrznej i wodnej na terenach odkrytych i silnie „urzeźbionych”. Realizacja nowej zabudowy
będzie odbywać się w sposób zabezpieczający powierzchnię ziemi przed degradacją, głównie
przez zaplanowanie odpowiednio wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej.
Miejsca eksploatacji kopalin będą poddane rekultywacji w pożądanym kierunku
wodnym, rolnym i poprzez zakładanie zadrzewień.
Planowane działania w zakresie dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej będą na etapie prowadzenia prac w małym stopniu negatywnie oddziaływać na
powierzchnię ziemi. Oddziaływania te ustąpią po zakończenie realizacji inwestycji.
Także dalsze doskonalenie gospodarki odpadami np. poprzez zapobieganie
powstawaniu nielegalnych wysypisk odpadów, prowadzić będzie do ochrony powierzchni
ziemi.
9. Krajobraz
Ochrona i kształtowanie walorów krajobrazowych Gminy będzie realizowane przede
wszystkim dzięki zwiększaniu zasobów zieleni leśnej i zadrzewień. Planowane jest dalsze
porządkowanie ładu przestrzennego na terenie Gminy poprzez racjonalną gospodarkę
przestrzenną w oparciu o ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i wydawane decyzje administracyjne.
Na terenie Gminy, zgodnie z obecnym stanem prawnym nie jest możliwa budowa
kolejnych elektrowni wiatrowych. W związku z tym nie powstaną nowe inwestycje
negatywnie oddziałujące na walory krajobrazowe.
Dzięki planowanym pracom termomodernizacyjnym zwiększy się również estetyka
budynków, zwłaszcza ich elewacji, co korzystnie wpłynie także na walory fizjonomiczne
krajobrazu kulturowego.
Te kierunki działań pozwolą na zachowanie i kształtowanie walorów krajobrazowych i
ładu przestrzennego.
10. Klimat
Realizacja Programu ochrony środowiska pozwoli na poprawę warunków
klimatycznych w skali lokalnej. Głównie działania w zakresie ograniczanie emisji
punktowych (ze źródeł energetycznych) pozwolą na poprawę jakości powietrza.
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Rozwój terenów zieleni oraz zwiększenie udziału powierzchni Gminy pokrytej
wodami pozwoli na poprawę lokalnych warunków mikroklimatycznych.
11. Zasoby naturalne
Realizacja Programu ochrony środowiska pozwoli na zachowanie zasobów
naturalnych, a w wielu przypadkach na zahamowanie i nawet odwrócenie niekorzystnych
trendów. W szczególności nie ulegną degradacji zasoby wodne, glebowe, siedliskowe
(ekosystemy lub ich fragmenty, ekotony, ostoje i stanowiska), a także zasoby flory i fauny
oraz grzybów. Planowane działania kierunkowe będą prowadzić do poprawy stanu tych
zasobów naturalnych. Poprawie ulegnie także stan parków podworskich oraz nieczynnych
cmentarzy, stanowiących jednocześnie cenne zasoby dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
W odniesieniu do większości zasobów naturalnych nastąpi poprawa ich stanu. Opisano to w
pkt 4, 5, 6 i 8.
12. Zabytki
Realizacja Programu wpłynie pozytywnie lub neutralnie na zabytki. Pewne działania
przewidziane w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza” spowodują
spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza, których obecność negatywnie wpływa na
elewacje, rzeźby, malowidła itp. Ma to znaczenie w szczególności dla zachowania na terenie
Gminy zrewitalizowanych zespołów dworsko-parkowych oraz nieczynnych cmentarzy.
13.Dobra materialne
Realizacja Programu wpłynie pozytywnie lub neutralnie na dobra materialne. Planowane
działania programowe np. w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej,
termomodernizacji zwiększą wartość niektórych nieruchomości.
Przeprowadzona analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do
rozwiązań przedstawionych w projekcie Programu wskazuje, że na okres programowania
określony do 2020, planowane działania kierunkowe określone zostały w sposób optymalny.
Realizacja programu wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego zakres planowanych
działań, oprócz priorytetowo traktowanych względów środowiskowych, uwzględnia także
aspekt ekonomiczny. Finansowanie zadań określonych w Programie będzie odbywać się ze
znacznym udziałem środków zewnętrznych.
Zapisy kierunkowe Programu nie pozostają w sprzeczności z celami ochrony
środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
istotnymi z punktu widzenia projektu dokumentu.
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VII. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE
CZĘSTOTLIWOŚCI ANALIZY
PROGRAMU

PRZEWIDYWANYCH METOD ORAZ
SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU

Ze względu na specyfikę programu ochrony środowiska, dokument ten w swojej treści
zawiera zapisy dotyczące monitoringu i oceny realizacji programu.
Za organizację i zarządzanie Programem odpowiada Wójt Gminy Boniewo.
Najważniejszym procesem wdrażania Programu i realizacji założonych w nim celów
oraz zadań w poszczególnych obszarach interwencji, jest rejestracja zmian środowiska
poprzez monitorowanie jego stanu jako całości i poszczególnych komponentów. Działania te
wraz z oceną stopnia realizacji zadań określonych celami niniejszego opracowania dostarczą
podstawowych informacji o stopniu wdrożenia i efektach realizacji powyższego Programu. W
tym celu wskazane jest wspomaganie monitoringu środowiska realizowanego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, monitoringiem lokalnym.
Prowadzony przez Inspektorat system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska
zwany państwowym monitoringiem środowiska, dostarczy m.in. informacji o:
- aktualnym stanie środowiska i stopniu zanieczyszczenia jego poszczególnych
komponentów,
- ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
- dynamice antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego,
- przewidywanych skutkach korzystania ze środowiska.
Wskaźnikiem skuteczności realizacji polityki ekologicznej będzie system nadzoru i kontroli
wdrażania Programu, który będzie polegał na:
- dokonywaniu co 2 lata oceny realizacji Programu,
- dokonywaniu oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów
środowiska.
Miernikami skuteczności polityki ekologicznej powinny być:
- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska
(np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie,
glebie), a naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem
krytycznym),
- ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i
emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub
wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną),
- stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny programów i
projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska).
Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji
programu w dwóch przekrojach: terytorialnym (do jednostkowego obiektu czy instalacji
włącznie) i branżowym.
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Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji Programu będą
stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu
środowiska oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa, a mianowicie:
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy, mierzona przy pomocy takich mierników jak
długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w
których szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w szczególnie
dużym natężeniu (obszary najsilniej zurbanizowane),
- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,
- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony
środowiska.
Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, poprawę lub utrzymanie
jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz
spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych,
- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
(zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń
wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim
metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów
-

-

-

i lotnych związków organicznych),
zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności
wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego, w tym wzdłuż głównych tras
komunikacyjnych,
zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony
odpadów niebezpiecznych,
wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu
zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby,
zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a

także pomyślne reintrodukcje gatunków,
- - zmiany populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody gospodarcze np. bobrów,
- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.
Wskaźniki aktywności władz gminy i społeczeństwa:
- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;
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- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach
decyzyjnych;
- opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz
ochrony środowiska.
Stan gospodarki odpadami na terenie gminy Boniewo winien być systematycznie
kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma znaczenie informacyjne, jednak jego
głównym celem jest optymalizacja zarządzania systemem gospodarki odpadami. Wydaje się,
iż zasadniczym elementem tego monitoringu jest dokonywana corocznie analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności przestrzegania wydanych pozwoleń i
składania stosownych sprawozdań.
Postuluje się aby został rozszerzony zakres badań stanu środowiska, w szczególności o
pomiary hałasu na terenach zabudowanych przy drogach powiatowych, pomiary stężeń
substancji w powietrzu na terenach zwartej zabudowy.

VIII. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU
PROJEKTU PROGRAMU NA ŚRODOWISKO
Pod pojęciem „transgraniczne oddziaływanie na środowisko” należy rozumieć,
zgodnie z art. 104 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: stwierdzenie możliwości znaczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji projektu dokumentu, pochodzącego z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na teren innego państwa.
Z uwagi na geograficzne położenie gminy Boniewo w południowej części
województwa kujawsko-pomorskiego nie występuje konieczność przeprowadzenia
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IX. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie
przewidywanych skutków wpływu realizacji ustaleń wyżej wymienionego projektu Programu
ochrony środowiska na środowisko, wynikających z realizacji planowanych zadań
kierunkowych, w tym poprawiających stan środowiska poprzez likwidację zagrożeń i
uciążliwości, jak również nowych inwestycji infrastruktury technicznej służących ochronie
środowiska. Uznano, że uzgodniony zakres prognozy pozwoli na sporządzenie projektu
uwzględniającego aspekty środowiskowe, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz
we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.
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Prognozę sporządzono głównie w oparciu o metody opisowe wpływu planowanych
zadań kierunkowych. Uwzględniono stan i zagrożenia środowiska w zakresie poszczególnych
elementów środowiska oraz dokonano analizy dotychczasowych zagrożeń środowiska i zmian
stanu środowiska na obszarze Gminy i w jego bezpośrednim otoczeniu w ostatnich latach.
Uwzględniono położenie gminy Boniewo względem obiektów i terenów podlegających
ochronie, w szczególności na mocy ustawy o ochronie przyrody. Uwzględniono specyfikę
obszaru, w tym istniejące już funkcje, istniejący układ komunikacyjny oraz sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej, użytkowanie gruntów, wymogi ochrony przyrody, brak na terenie
gminy obszarowych form ochrony przyrody.
Program Ochrony Środowiska dla gminy Boniewo jest podstawowym instrumentem
do realizacji zadań własnych gminy w zakresie polityki ochrony środowiska, które będą w
całości lub w części finansowane ze środków będących w jej dyspozycji, zadań
koordynowanych lub inicjowanych oraz wytycznych do planów i programów branżowych.
Podstawowymi dokumentami, w które „wpisują się” cele ochrony środowiska dla
gminy Boniewo są dokumenty programowe w zakresie ochrony środowiska, w szczególności
dokument „nadrzędny” w stosunku do Programu tj. Program ochrony środowiska dla powiatu
włocławskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2020-2024, a także Program ochrony
środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018. Przede wszystkim jednak w celu realizacji
polityki ochrony środowiska, Program jest spójny ze strategicznymi i planistycznymi
dokumentami gminnymi tj. Strategią rozwoju gminy Boniewo na lata 2017-2027 oraz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo, a
także jednym z programów „branżowych” - Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Boniewo.
Jako podstawowy cel polityki ochrony środowiska na obszarze gminy Boniewo do
2020 r. przyjęto „Poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ochronę lokalnych zasobów
środowiska i rozwój infrastruktury turystycznej i ekologicznej”.
Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie
obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów
ochrony środowiska oraz realizacji zaproponowanych zadań.
Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy, identyfikacja najważniejszych
problemów ekologicznych oraz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, upoważniają
do stwierdzenia, że celami tymi są:
• wystarczająca ilość zasobów wody dla potrzeb ludności do spożycia oraz dla rolnictwa,
• dobra jakość powietrza oraz zachowane dopuszczalne poziomy hałasu,
• różnorodność biologiczna zapewniająca ochronę zasobów przyrodniczych i walorów
krajobrazowych.
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Działania programowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy Boniewo
wynikają z jednej strony z niezadowalającego stanu środowiska, w tym poszczególnych jego
komponentów, z drugiej zaś strony z postępującego rozwoju procesów urbanizacyjnych, w
tym rozwoju gospodarki, turystyki i budownictwa. Procesy te powodują nieustanne
powstawanie nowych zagrożeń, które powinny być minimalizowane już na etapie
planowanego rozwoju. Ważne jest także minimalizowanie skutków zagrożeń naturalnych, w
tym skutkom zmian klimatu i adaptacji do nich. Bardzo istotne jest także podjęcie działań
zmierzających do zapewnienia trwałej ochrony terenów i obiektów o najwyższych na terenie
gminy zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych.
W projekcie dokumentu zamieszczono wykaz kierunkowych zadań w zakresie
realizacji polityki ochrony środowiska na terenie gminy Boniewo do 2020 roku. Zastosowano
podział na następujące obszary (kierunki) interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza,
zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodnościekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. W każdym obszarze
interwencji sformułowane działania przewidziane do realizacji.
Wyniki przeprowadzonej oceny wpływu realizacji projektu programu na poszczególne
komponenty środowiska wskazują, że realizacja planowanych działań kierunkowych
spowoduje generalnie poprawę stanu środowiska gminy Boniewo. Nie odnotowano
przewidywanego znaczącego oddziaływania na żaden z elementów środowiska. Negatywne
zmiany nastąpią co najwyżej w odniesieniu do jednego elementu środowiska tj. powierzchni
ziemi – przy realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, lecz tylko podczas
realizacji inwestycji. Dla większości elementów środowiska prognozuje się poprawę stanu.
Nie zidentyfikowano oddziaływań na obszary Natura 2000 i dobra materialne.
Realizacja założonych celów ekologicznych w projekcie Programu ochrony
środowiska dla gminy Boniewo na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku jest możliwa
poprzez:
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji służących ochronie
środowiska,
- optymalne wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym z uwzględnieniem
zasady zrównoważonego rozwoju,
- przestrzeganie założonych zasad zarządzania środowiskiem,
-

otrzymanie przyzwolenia społecznego na wdrażanie programu ochrony środowiska.
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Oświadczenie
Oświadczam, że spełniam wymagania dotyczące autorów prognoz oddziaływania na
środowisko o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 z późniejszymi zmianami).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

