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I.   Wstęp

1. Podstawa prawna i cel opracowania

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska organy

wykonawcze gmin, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają gminne programy

ochrony środowiska. Programy te określają w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne

i środki finansowe.

Uchwalony przez radę gminy na podstawie art. 18 ww. ustawy, program ochrony środowiska

jest podstawą działań Burmistrza miasta i gminy w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do

realizacji ochrony środowiska, w tym realizacji wybranych programów branżowych. Programy ochro-

ny środowiska, zgodnie z art. 14 ww. ustawy, przyjmuje się na 4 lata z tym, że przewidziane w niej

perspektywiczne działania obejmują kolejne 4 lata. Z wykonania programu organ wykonawczy gminy

sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie miasta i gminy.

Uzupełnieniem części opisowej programu ochrony środowiska są  2 mapy tematyczne:

- „Zasoby środowiska przyrodniczego miasta i gminy Łasin oraz ocena ich stanu

w skali           1:50.000”

- „Elementy programu ochrony środowiska miasta i gminy Łasin w skali 1:50.000”

Opracowanie swym zasięgiem przestrzennym obejmuje obszar dwóch jednostek administracyj-

nych tj. miasto Łasin i gminę Łasin.

1.2. Zakres opracowania i założenia metodyczne

Realizując wymogi ustawowe Burmistrz miasta i gminy Łasin przystąpił do opracowania Pro-

gramu ochrony środowiska miasta i gminy Łasin wraz z planem gospodarki odpadami. Założono, że

Program powinien zawierać m.in. określenie celów ekologicznych na lata 2004 – 2010 i 2011 –

2020. Obejmie więc znacznie szerszy horyzont czasowy niż Polityka ekologiczna państwa i Pro-

gram ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego.

Prace nad pierwszym etapem opracowania, na które składa się przegląd wybranych dokumen-

tów i opracowań strategicznych, programowych i planistycznych, opracowań archiwalnych oraz

ocena stanu środowiska na terenie miasta i gminy Łasin, zostały wykonane do dnia 30 kwietnia 2004 r.
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Ocena stanu środowiska w mieście i gminie zawiera analizę stanu środowiska w zakresie poszczególnych

komponentów przyrodniczych oraz identyfikację i rejonizację zagrożeń środowiska w kontekście polityki

ekologicznej państwa i województwa, a także w kontekście wymagań i standardów Unii Europejskiej.

Podstawę do sporządzenia oceny stanu środowiska miasta i gminy Łasin stanowiły zgłoszone przed-

miotowe wnioski, postulaty i propozycje, dane i materiały Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Wykorzysta-

no także wszelkie dostępne materiały i opracowania, w tym: Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy-Delegatury w Toruniu, Regionalnej

Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wo-

jewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Urzędu Statystycznego w Byd-

goszczy i innych.

Ocena stanu środowiska na tle zasobów przyrodniczych składa się z części opisowej w posta-

ci elaboratu tekstowego oraz części graficznej w postaci mapy sporządzonej dla całego obszaru

miasta i gminy w skali 1: 50 000.

Następny etap prac, który został wykonany do 30 maja 2004 r. zawiera określenie celów i

priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych na terenie miasta i gmi-

ny oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki

finansowe.

Program ochrony środowiska miasta i gminy Łasin z planem gospodarki odpadami zawiera

wykaz zadań własnych gminy miejsko-wiejskiej, które będą w całości lub części finansowane ze

środków będących w jej dyspozycji oraz zadań koordynowanych przez gminę, które są finansowane

ze środków przedsiębiorstw oraz za środków zewnętrznych.

Projekt Programu, zaakceptowany przez Burmistrza, zostanie przedstawiony do zaopiniowa-

nia Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

Projekt Planu gospodarki odpadami zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi

Powiatu Grudziądzkiego i Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt Programu

zostanie przedstawiony, w miarę potrzeb, właściwym komisjom Rady Miejskio-Gminnej i przekaza-

ny do uchwalenia przez Radę Miasta i Gminy  w Łasinie, jednocześnie projekt zostanie udostępnio-

ny do wglądu wszystkim zainteresowanym i po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych uwag, wnio-

sków i propozycji zostanie uchwalony.

Projekt Programu nie zawiera w części opisowej problematyki gospodarowania odpadami,

gdyż tematyka ta jest przedmiotem Planu gospodarki odpadami, który zgodnie z przepisami ustawy

– Prawo ochrony środowiska, stanowi integralną część Programu ochrony środowiska.
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1.3. Identyfikacja podstawowych źródeł zagrożenia środowiska
przyrodniczego   miasta i gminy

Analiza dotychczasowych opracowań poświęconych wybranym elementom środowiska wska-

zuje, że na terenie gminy nie występują jeszcze problemy załamania równowagi biologicznej w

makroskali. Można jednakże dostrzec pewną rejonizację zagrożeń będących pochodną przekształ-

ceń zasobów środowiska wywołanych nieracjonalnym ich wykorzystaniem. Miasto Łasin, posiada-

jące wiodącą funkcję na terenie wybitnie rolniczej gminy, skupia w sobie efekty negatywnych od-

działywań. Dotyczy to takich elementów jak jakość wód powierzchniowych, warunki aerosanitarne

spowodowane niską emisją, klimat akustyczny, w zminimalizowanym zakresie stan powierzchni

ziemi.

Uwarunkowania przyrodnicze terenu miasta i gminy, z których najważniejsze to wysoko pro-

duktywne gleby, niska przepuszczalność podłoża, niska lesistość obszaru, brak cieków o wyraźnych

przepływach (jedynie granicznie przebiegające: Osa i Gardęga) w zderzeniu z rolniczym charakte-

rem i niskim stopniem skanalizowania rozproszonej zabudowy wiejskiej, stwarzają określone za-

grożenia środowiska wód śródlądowych. Znaczna większość procesów degradacji zasobów środo-

wiska, doprowadzających do powstania barier rozwoju gospodarczego i społecznego, posiada swo-

je przyczyny w lokalnych źródłach oddziaływań. Są również takie, które posiadają charakter ponad

regionalny. Na przykład obszar chronionego krajobrazu jakim jest „Dolina Osy i Gardęgi” stanowią-

ca jednocześnie element wojewódzkiego systemu obszarów chronionych. Kolizja ekologiczna pole-

ga na zderzeniu dużej wartości przyrodniczej obszaru z ponad normatywnym charakterem wód

rzeki Osy.

1.4.    Informacje i wytyczne z dokumentów strategicznych i programowych

Podstawowym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest “Polityka ekolo-

giczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” opracowana

przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r.

(Monitor Polski Nr 33, poz. 433). Jest ona uszczegółowieniem i aktualizacją “II Polityki ekologicz-

nej państwa”. Dokument określa cele i zadania o charakterze systemowym ważnych dla stworzenia

warunków do wykonywania ochrony środowiska. Jako podstawowy warunek skutecznej realizacji

polityki ekologicznej państwa wymienia się respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w

strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach gospodarowania. Dokument ten określa za-

sady i sposoby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.

Wskazuje na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, w tym przez znacz-

ny wzrost lesistości, utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ochronę terenów wodno-

błotnych i poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. Obliguje do zrównoważonego wykorzysty-
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wania surowców, materiałów, wody i energii oraz do coraz większego rozwoju energetyki odnawialnej,

nakazuje kształtowanie stosunków wodnych i ochronę przed powodzią. Jednym z celów polityki ekolo-

gicznej jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynika-

jące z narażenia na szkodliwe dla człowieka czynniki środowiskowe. Polityka ekologiczna wskazuje na

konieczność poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego, ochronę przed

oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, przeciwdziałanie zmia-

nom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania odpadami. Określa nakłady na realizację działań

objętych polityką oraz źródła jej finansowania.

Na poziomie wojewódzkim podstawowym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju,

w tym ochrony środowiska regionu jest strategia rozwoju województwa. Uchwałą nr 439/2000 z

dnia 20 czerwca 2000 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił Strategię Rozwo-

ju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Według Strategii celem nadrzędnym rozwoju wojewódz-

twa jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy re-

spektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wizja rozwoju województwa, która stanowi “sed-

no” Strategii, jest projekcją stanu, który powinien być osiągnięty do 2010 r. z uwzględnieniem

istniejących potrzeb, jak i warunków ich realizacji. Wizja zakłada, w szczególności zachowanie

wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu, co umożliwi poprawę szeroko rozumiane-

go poziomu życia ludności oraz zapewni bazę dla działalności gospodarczej w warunkach gospo-

darki wolnorynkowej i przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.Dla zrealizowania ce-

lów operacyjnych zdefiniowanych w Wizji oraz określonych przedsięwzięć konieczne jest podjęcie

następujących  dzialań w zakresie ochrony   i kształtowania środowiska przyrodniczego:

-ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz racjo-

nalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

- ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i

komunikacyjnych,

- ochrona gruntów przed erozją, niewłaściwą zabudową i przeciwdziałanie degradacji

rolniczej gleb,

- ochrona zasobów złóż kopalin i wód mineralnych przed nadmierną i nieracjonalną eks-

ploatacją,

- zwiększanie lesistości do co najmniej 25% powierzchni województwa,

- kształtowanie systemu wielkoprzestrzennej ochrony przyrody i krajobrazu,

- ochrona obiektów i tworów przyrody oraz ochrona zagrożonych i rzadkich gatunków

roślin i zwierząt,

- ochrona przed hałasem,

- prowadzenie przestrzennego monitoringu środowiska,

- prowadzenie edukacji ekologicznej.
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Według Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego podstawowym ce-

lem polityki ekologicznej na obszarze województwa jest zachowanie wysokich walorów środowiska przy-

rodniczego regionu w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i kon-

kurencyjności województwa. Realizacja tego celu jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszech-

nie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony śro-

dowiska oraz realizacji celów cząstkowych, do których należą:

- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,

- zachowanie wysokiej jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej regionu, z ograniczeniem popu-

lacji obcych gatunków roślin i zwierząt,

- zwiększenie lesistości województwa,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją,

- kształtowanie systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych uwaruko-

wań prawnych,

- przeciwdziałanie poważnym awariom.

Najważniejszym priorytetem ekologicznym do 2010 r. jest zachowanie bezpieczeństwa ekologicz-

nego województwa. W tym celu konieczne jest likwidowanie i przeciwdziałanie powstawaniu bezpośred-

nich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz jakości środowiska, przeciwdziałanie postępującej degradacji

zasobów przyrodniczych oraz pogarszaniu jakości życia mieszkańców, zapobieganie możliwości wystą-

pienia klęsk żywiołowych, w szczególności powodzi.

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju w skali powiatu i gminy, któ-

ry wyznaczył zakres celów, priorytetów niniejszego programu i planu, jest Strategia Rozwoju Po-

wiatu Grudziądzkiego przyjęta uchwałą Nr V/11/2003 Rady Powiatu  Grudziądzkiego z dnia 13

marca 2003 r.

Dokument zostanie  dostosowywany do nowych uwarunkowań wynikających z członkostwem

Polski w Unii Europejskiej.

Strategia określa  mocne i słabe strony powiatu oraz szansę i zagrożenia jego rozwoju. Wśród

mocnych stron wymieniono m.in. położenie geograficzne, warunki przyrodniczo-krajobrazowe.

Wśród słabych stron wymienia się m.in. niedostateczny poziom infrastruktury technicznej.  Celami opera-

cyjnymi, które przyczynia się do zrealizowania planu strategii to m.in. wzrost poziomu życia na obszarach

wiejskich, dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej, stan środowiska naturalnego spełniający wy-
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mogi prawa krajowego i standardów europejskich, dobry stan zdrowia mieszkańców powiatu. Warun-

kiem osiągnięcia celów są: posiadanie wystarczających środków na realizacje zadań powiatu i dobra

współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

W zakresie ochrony środowiska (cel: stan środowiska naturalnego spełniający wymogi prawa kra-

jowego i standardów europejskich) Strategia zakłada:

-opracowanie i uchwalenie powiatowego programu ochrony środowiska z planem

gospodarki od padami do końca 2003 r.

- zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów stałych,

- modernizacja i rozbudowa istniejących  składowisk odpadów ,

- budowa powiatowego składowiska odpadów,

- budowa powiatowego grzebowiska zwierząt,

- budowa sieci kanalizacyjnej w gminach,

- modernizacja oczyszczalni ścieków,

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (w zabudowie rozproszonej),

- wspieranie budowy płyt gnojowych w gospodarstwach rolnych,

-  usunięcie azbestu ze środowiska (pokrycia dachowe, rury wodociągowe),

- wykorzystanie alternatywnych  (odnawialnych) źródeł energii,

- modernizacja i budowa sieci wodociągowej,

- promocja edukacji ekologicznej społeczeństwa,

- zapobieganie zagrożeniom wynikającym z produkcji rolnej,

- zalesianie gruntów porolnych ,

- monitoring środowiska ,

- turystyczne zagospodarowanie rzeki Osy,

- rewaloryzacja parków przypałacowych na terenie powiatu,

- propagowanie zadrzewień śródpolnych.

Podstawowym dokumentem określającym kierunki rozwoju miasta i gminy jest opracowana w

2003 r. Strategia rozwoju miasta i gminy Łasin na lata 2004 - 2013 (przyjęta do realizacji uchwałą nr X/

66/2003 Rady Miasta Łasin z dnia 30 października 2003 r.).

Jako główny cel strategiczny rozwoju miasta i gminy przyjęto hasło: “gmina atrakcyjna go-

spodarczo i turystycznie”. Cel ten będzie mógł być osiągnięty poprzez realizację następujących

celów operacyjnych m.in.:

- infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pełni pokrywającą zapotrzebowanie,

- dobry stan sieci kanalizacyjnej,

- nowoczesną sieć wodociągową sprawną technicznie,

- ekologiczne uciepłownienie miasta,
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- dobry stan infrastruktury technicznej.

Efektami wynikającymi ze zrealizowania celu głównego strategii będą m.in. ochrona środowiska

przyrodniczego, wykorzystane walory turystyczno-rekreacyjne i zasoby naturalne gminy i miasta.

Przyjęcie celu strategicznego rozwoju miasta i gminy Łasin oraz celów operacyjnych przez Radę

Miejską w Łasinie, w kontekście ochrony środowiska, upoważnia do stwierdzenia, że rozwój ten powi-

nien być realizowany z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Strategia zakłada, że do 2013 r.

sukcesywnie będzie realizowana rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, systematycznie będzie

modernizowana sieć wodociągowa, etapowo będzie wymieniana sieć kanalizacyjna, wdrożony zostanie

system motywacyjny w celu przyspieszenia modernizacji źródeł ciepła, promowane będą inwestycje pro-

ekologiczne. Opracowany w 1993 r. “Program ochrony i kształtowania środowiska miasta i gminy Łasin”

zawiera charakterystykę zasobów środowiska na terenie miasta i gminy, identyfikuje źródła i procesy

degradacji środowiska, dokonuje oceny stanu środowiska w odniesieniu do poszczególnych komponen-

tów oraz w sposób kompleksowy i określa kierunki działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględ-

nieniem kryteriów ich ważności. Jako nadrzędny cel Program określa “Poprawę warunków życia miesz-

kańców”. Podstawowym kierunkiem działań w zakresie ochrony środowiska wg programu ma stać się

gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód, w tym Jeziora Łasińskiego Zamkowego. Kolejne ważne

kierunki działań to: ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem,

ochrona powierzchni ziemi i nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin

nadrzędnym celem wszelkiej działalności człowieka winna być stała poprawa warunków życia ludzi przy

zachowaniu odpowiedniej równowagi ekologicznej. Studium przyjmuje główne cele ekologiczne:

- odnowa powierzchni ziemi przez wyłączenie z zabudowy dolin i rynien polodowcowych

oraz obszarów zalesionych i zadrzewionych,

- ochrona wód przez niedopuszczenie do skażenia wód podziemnych

 i  powierzchniowych,

- ochrona powietrza polegająca na ograniczaniu i eliminacji zanieczyszczeń powietrza i

hałasu,

- ochrona i kształtowanie zieleni przez wyłączenie spod zabudowy terenów zieleni oraz

stworzenie systemu zieleni miejskiej.

W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej przewiduje się utrzymanie i rozwój istniejących sys-

temów infrastrukturalnych, w tym budowę systemu rozdzielczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kom-

pleksowe uzbrajanie nowych terenów rozwojowych miasta i gminy.



1 3

2. Kompetencje samorządu gminnego w zakresie ochrony
środowiska

Kompetencje samorządu gminnego reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami). Mieszkańcy zamieszkujący

określone terytorium tworzą gminną wspólnotę samorządową. Gmina posiada osobowość prawną, wy-

konuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy

należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych pod-

miotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ustawy okre-

ślają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. W szczególności zadania własne obej-

mują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody

oraz  gospodarki wodnej,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk   i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną

oraz gaz,

- ochrony zdrowia,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie ochrony środowiska samorząd gminny posiada znaczące kompetencje w zakresie

gospodarki wodno-ściekowej, powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami i ochrony przyro-

dy. Są to przede wszystkim kompetencje o charakterze porządkowo-komunalnym częściowo z

uprawnieniami kontrolnymi.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód jest to m.in. zapewnienie mieszkań-

com wystarczającej ilości wody pitnej odpowiedniej jakości, zapewnienie systemów odbioru i oczysz-

czania ścieków komunalnych, zapobieganie degradacji i poprawa stanu wód powierzchniowych

decydowanie o zawarciu ugody w sprawie zmian stosunków wodnych.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego są to zadania o charakterze zobowiązująco-

reglamentacyjnym np. wydawanie decyzji emisyjnych, określanie obszarów o podwyższonych stę-

żeniach zanieczyszczeń, ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń

technicznych lub środków transportu stwarzających uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

W zakresie gospodarki odpadami zadania te obejmują m.in. zapobieganie powstawaniu odpa-

dów, zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji
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instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomo-

ści w urządzenia służące do gromadzenia odpadów.

W zakresie ochrony przyrody władze gminy mają możliwość uzgadniania bądź tworzenia form

ochrony przyrody. Rada Gminy może w drodze uchwały uznawać obszary chronionego krajobrazu, po-

mniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne

przyrody nieożywionej. Organy gminy wydają zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, mogą ustanowić

park wiejski,

Władze gminy zobowiązane są do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepi-

sów o ochronie środowiska.
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II. Zasoby środowiska przyrodniczego miasta i gminy
Łasin

1. Ogólna charakterystyka geograficzna

Miasto i gmina Łasin położone są w północno-wschodniej części województwa kujawsko-

pomorskiego i wschodniej części powiatu grudziądzkiego.

Gmina graniczy z gminami: Rogóźno, Gruta i Świecie n/Osą (powiat grudziądzki), gminą

Gardeja (powiat kwidzyński, województwo pomorskie) oraz gminą Kisielice (powiat iławski) i

gminą Biskupiec (powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie).

Pod względem powierzchni należy do średnich w województwie kujawsko-pomorskim, jed-

nak jest największą gminą powiatu grudziądzkiego (zajmuje 27,7% powierzchni powiatu).

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13658 ha, w tym część “miejska” 476 ha, a część “wiejska”

13182 ha. W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie dominują użytki rolne, które zajmują po-

wierzchnię 11380 ha, co stanowi 83,3% obszaru gminy. Grunty orne zajmują 10418 ha (76,3%), sady

138 ha (1,0%), a trwałe użytki zielone 824 ha (6,0%). Lasy na obszarze gminy zajmują stosunkowo

niewielką powierzchnię 662 ha, co stanowi zaledwie 4,8%.

W skład gminy wchodzi 18 sołectw, największe - Szynwałd o powierzchni 1329 ha, najmniej-

Ryc.1
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sze - Zawadzka Wola - 151 ha. Liczba mieszkańców zamieszkująca teren gminy wynosi 9084 w tym

3512 osób w samym Łasinie.

Gmina  charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym. Znajduje się przy dro-

dze krajowej nr 16, łączącej drogi krajowe nr 1 i 5 z Pojezierzem Mazurskim. W mieście Łasin droga ta

krzyżuje się z drogami wojewódzkimi prowadzącymi do Radzynia Chełmińskiego i Wąbrzeźna oraz do

Nowego Miasta Lubawskiego.

Siedziba gminnych władz samorządowych oraz Urzędu Miasta i Gminy znajduje się w mieście

Łasinie, liczącym według danych UMiG ponad 3412 mieszkańców, który jest lokalnym ośrodkiem admi-

nistracyjno-usługowo-handlowym.

Średnia gęstość zaludnienia w mieście wynosi 362 osoby/km2 na obszarze gminy 21 osób/km2.

Struktura użytkowania gruntów wskazuje wyraźnie na rolniczy charakter gminy. Użytki rolne

stanowią powierzchnię 11.446 ha w tym 10.685 ha stanowią grunty orne, tj. 78,5 % powierzchni

gminy. Dane te plasują gminę w ścisłej czołówce wykorzystania rolniczego gruntów woj. toruńskie-

go. Natomiast zwraca uwagę mała powierzchnia lasów i gruntów leśnych bo tylko 688 ha, co stano-

wi 5 % powierzchni gminy. Głównym użytkownikiem gruntów rolnych są gospodarstwa indywidu-

alne obejmujące ponad 60 % powierzchni gminy, a użytków rolnych ogółem ponad 73 %.

Pozostałą powierzchnię tworzą: wody 572 ha, użytki zielone 921 ha z czego około 40 % jest

trudnodostępnych z uwagi na grząskie podłoże i lokalizację na stromych stokach oraz nieużytki.

Z uwagi na wysoką jakość gleb oraz strukturę użytkowania gruntów gmina pełni wybitnie

Ryc.2
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rolniczą funkcję, stanowiąc zaplecze surowcowe dla przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji rolnej

w tym szczególnie roślinnej (pszenica, buraki cukrowe, jęczmień i inne). Część gruntów ornych pozostaje

w użytkowaniu państwowych gospodarstw rolnych (znajdujących się na etapie przekształceń własno-

ściowych) z siedzibą w Łasinie, Nowych Jankowicach i Bogdankach.

Przemysł rolno-spożywczy zlokalizowany jest na terenie miasta i gminy Łasin głównie reprezento-

wany przez Zakłady Przerobu Mięsa i Zakłady Zbożowe. Poza tym na terenie miasta dominują drobne

zakłady rzemieślnicze (stolarnie, przetwórstwo mięsa), jedna firma o profilu metalowym, handel, gastro-

nomia oraz obiekty o charakterze  komunalnym. Ten zakres zagospodarowania wyznacza funkcje Łasina

jako jednostki przemysłowej przetwórstwa spożywczego i obsługi rolnictwa i usługowo-handlowej. Poza

tym Łasin jako siedziba władz, pełni funkcję w zakresie potrzeb administracyjnych. Z uwagi na położenie

na szlaku turystycznym Mazur i Warmi pełni, także rolę ośrodka obsługi tranzytowej.

Ludność miasta i gminy Łasin od roku 1994 wykazuje stałą z małymi wahaniami tendencję spad-

kową. Większy ubytek ludności następuje z terenu wsi niż z miasta Łasina. Kierunek migracji jest skon-

centrowany na duże powiatowe miasto Grudziądz. Zjawisko migracji przedstawia Tab. 1 i Ryc. 4.

Rozkład pracujących w gospodarcze narodowej według głównych rodzajów działalności w mie-

ście i gminie ujawnia, że wiejska część gmin  Łasin jest terenem lokalizacji głównie podmiotów gospodar-

czych związanych sektorem państwowego leśnictwa, częściowo jeszcze rolnictwa i rybołówstwa w ra-

mach PZW Oddział Toruń. Natomiast przemysł, budownictwo, przetwórstwo i głownie usługi z handlem

wyraźnie zlokalizowały się w mieście Łasin. Na tle powiatu grudziądzkiego struktura ta jest bardzo jest

Struktura użytkowania gruntów w gminie
(w procentach)

77,3

6
4,8

11,7

grunty orne (z sadami)
trwałe użytki zielone
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty

Ryc. 3

Tab. 1
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Tab. 2

Usługi

Razem rynkowe nie
rynkowe

Gminy

W liczbach bezwzględnych

Usługi
w  %

ogółem

Łasin miasto 696 20 233 443 132 311 63,6

Łasin wieś 235 54 78 103 18 85 43,8

Powiat grudziądzki 3501 503 1500 1498 303 1195 42,8

Przemysł
i

budownictwo

Rolnictwo,
Leśnictwo

i
rybołówstwo

Ogółem

bardzo prawidłowa, czy nawet wzorcowa, a jej proporcje wskazują na właściwy kierunek kształtowania

rynku gospodarczego miasta i gminy.
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2. Charakterystyka zasobów środowiska

Podstawę gospodarki każdego regionu stanowią jego zasoby, a głównie zasoby środowiska

przyrodniczego, określające możliwości rozwoju gospodarczego, ale będącym też czułym bioindy-

katorem reagującym na wszelkie przejawy ich niewłaściwego użytkowania. Każda działalność go-

spodarcza w środowisku przekraczając wartości progowe - pojemnościowe jego zasobów powo-

duje zachwianie równowagi ekologicznej. Znajduje to wyraz w mniej lub bardziej intensywnej de-

gradacji zasobów (jakości) środowiska przyrodniczego.

2.1. Rzeźba terenu

Rzeźba terenu gminy Łasin związana jest z działalnością lądolodu zlodowacenia bałtyckiego,

stadium poznańskiego, fazy krajeńsko-wąbrzeskiej i cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem

hipsometrycznym i genetycznym form.

Maksymalne deniwelacje terenu osiągają tu ponad 85 m, a wyznaczają je dno doliny Osy

(44,8 m n.p.m.) i kulminacja pogórza morenowego na wschód od wsi Zawdy (130,0 m n.p.m.).

Teren gminy Łasin to wysoczyzna morenowa falista i tylko w nieznacznej części płaska. Morena

denna płaska zajmuje niewielkie powierzchnie w rejonie miejscowości: Wybudowania Łasińskie,

Szonowo i Stare Błonowo. Zalega z reguły w poziomie 100,0 m n.p.m. Morena denna falista wystę-

puje w poziomie 100-120 m n.p.m. Wysoczyzna morenowa zbudowana jest z miąższej warstwy

gliny zwałowej z niewielkimi wkładkami piasków. Wśród moreny dennej falistej występują liczne

pagórki morenowe, na ogół chaotycznie rozrzucone na obszarze całej gminy. Jedynie w rejonie wsi

Zawda-Huta oraz Święte występują większe skupiska pagórków. Znajdują one przedłużenie na

wschód, wyznaczając na linii tzw. „moren łasińskich” ostatni na terenie woj. toruńskiego postój

lądolodu. Pagórki osiągają maksymalne wysokości bezwzględne 120-130 m n.p.m. oraz wysokości

względne z reguły około 10 m. Nachylenia zboczy pagórków są znaczne i osiągają ponad 6°.

Pagórki wyznaczają zróżnicowaną budowę geologiczną. Na powierzchni występuje najczę-

ściej glina zwałowa różnej miąższości, a pod nią piaski, żwiry i mułki. Czasami partie szczytowe

pagórków, na skutek zdenudowania gliny zwałowej budują utwory piaszczyste.

Obszar wysoczyzny urozmaicają bardzo liczne tutaj formy wklęsłe wytopiska, rynny subgla-

cjalne i doliny rzeczne. Wytopiska, najczęściej drobne i płytkie rozrzucone są gęsto po całym terenie

gminy. Największa tego typu forma zajęta jest przez płytkie i zarastające jezioro Szynwałd. Dna

większych wytopisk zajmują utwory organiczne.

Dość licznie reprezentowane są rynny subglacjalne, występujące w zachodniej i południowej

części gminy. Największa z nich to rynna jeziora Nogat. Odsłonięte krawędzie wysoczyzny do-

chodzą tu do 20 m wysokości. Lustro wody jeziora Nogat zalega na wysokości 76,8 m n.p.m., a
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przyległa wysoczyzna morenowa w poziomie około 95 m n.p.m.

Mniejsza i słabiej zaznaczająca się w krajobrazie jest rynna jeziora Święte. Również jeziora

Łasińskie i Kuchnia leżą w rynnach subglacjalnych. Pozostałe rynny to formy niewielkie, wykorzy-

stywane przez niewielkie cieki.

W dnach rynien występują często utwory organiczne: torfy i mursze. Szczególnie duże kom-

pleksy torfowe występują na północ od Jeziora Łasińskiego Zamkowego oraz w pd-wsch. części

rynny jeziora Nogat.

W rynnach spotkać można ostańce wysoczyznowe. Duże ich nagromadzenie występuje mię-

dzy Łasinem, a Starym Błonowem. Południową granicę obszaru gminy stanowi dolina rzeki Osy.

Dolina o erozyjnym charakterze wcina się w przyległą wysoczyznę morenową na głębokości 40-50

m. Zbocza dolinne są najczęściej strome (do 25°) i gęsto pocięte dolinami bocznymi, które głęboko

i daleko wcinają się w wysoczyznę. Jedną z największych dolin bocznych uchodzi do Osy rzeka

Łasinka. Dolina Osy osiąga szerokość 300-500 m. W dolinie zachowały się fragmenty piaszczystych

teras rzecznych. Głęboka (30-40 m) i szeroka (około 350 m) równoleżnikowa forma rynnowa po-

między Międrzycami i Słupskim Młynem jest dawną doliną rzeki Osy. Obecnie dolina jest martwa i

sucha. Dolina Osy i jej bezpośrednie otoczenie odznacza się niezwykłymi walorami krajobrazowy-

mi. Zadecydowało to o utworzeniu w tym rejonie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Osy i

Gardęgi”, a sama dolina jest projektowanym rezerwatem krajobrazowym przyrody „Dolina Osy”.

2.2. Zasoby surowców mineralnych

Charakterystyki zasobów surowców mineralnych dostarczono w oparciu o opracowanie „In-

wentaryzacja kopalin stałych w gminie Łasin, woj. toruńskie” Przedsiębiorstwa Geologicznego w

Warszawie Zakład w Gdańsku z 1988 r.

Eksploatację piasków prowadzi się w 11 punktach z tego w 5 zlokalizowanych w krawędzi

doliny rzeki Osy na zachód od wsi Wybudowanie Szczepańskie, a więc w rejonie chronionego

krajobrazu „Dolina Osy”. Łączna objętość odkrywki w tym rejonie wynosi 181800 m3. Pozyskuje

się tu piaski drobne i średnioziarniste, o miąższości kopaliny od 3,5 do 16,0 m. Eksploatacja ma

charakter stały i okresowy. Teren stanowi własność skarbu państwa. Ocenia się, że eksploatacja

odkrywki jest możliwa przez najbliższe lata. W pozostałych odkrywkach eksploatacja prowadzona

jest w sposób okresowy i na niewielką skalę.

W odkrywce na północny-zachód od Nogatu nie ma możliwości kontynuacji eksploatacji z

uwagi na teren leśny. Ograniczona eksploatacja występuje również w odkrywce na zachód sod

Jakubowa. Gorszej jakości, pod względem gospodarczego wykorzystania głównie w budownic-

twie, stanowią piaski występujące w odkrywkach znajdujących się po obu stronach drogi między

Szynwałdem, a Zawdą. Są to głównie piaski pylaste i gliniaste.

Ocena perspektywiczna wskazuje, że złoża piasków budowlanych występują w rejonie obec-
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nie eksploatowanych odkrywek, a więc krawędzi doliny Osy, na zachodnim krańcu wsi Jakubowo oraz

w południowo-wschodnim krańcu gminy. Istnieją perspektywy udokumentowania złóż kredy jeziornej:

- na południowym krańcu jeziora Szynwałd. Jest to teren torfowiska w bocznej odno-

dze doliny jeziora. Ocenia się zasoby na około 2000 tys. m2 gytii glonowej i wapiennej

pod średnim nakładem 1 m torfu.

- w 2 obniżeniach bagiennych na północny wschód od Łasina - gytia glonowa i wapien-

na. Zasobów nie szacowano.

- w 2 niewielkich obniżeniach bagiennych na północ od wsi Bogdanki stwierdzono wy-

stępowanie gytii wapiennej o miąższości 1,3 i 2,1 m pod niewielkim nakładem torfu o

orientacyjnych zasobach 95 tys. m3 i 150 tys. m3.

Nie  stwierdzono i nie ma perspektyw znalezienia i udokumentowania kruszywa grubego (żwiru i

pospółki ) oraz iłów i mułków ceramiki budowlanej.

2.3. Zasoby glebowe

Gmina Łasin jest gminą typowo rolniczą bazującą na glebach o wysokiej wartości użytkowej.

Obszar gminy Łasin stanowią gleby brunatnoziemne typ brunatne właściwe. Są to gleby biologicz-

nie czynne z próchnicą typu mull bądź mull-moder. Odczyn gleb oraz stopień wysycenia zasadami

waha się w szerokich granicach w zależności od warunków klimatycznych, a przede wszystkim od

ilości odpadów atmosferycznych oraz od przepuszczalności skały macierzystej.

2.3.1. Rolnicza przydatność gleb

Zasadniczymi cechami decydującymi o rolniczej wartości gleb są - poza ich przynależnością

typologiczną i składem granumetrycznym - także takie cechy jak: zasobność w składniki pokarmo-

we, potrzeby wapnowania itp. Te cechy są wykładnikiem kultury rolniczej charakteryzowanego

obszaru.

Gleby gminy Łasin należą do gleb:

-  zasobnych w fosfor

Wskaźnik bonitacji negatywnej Riehma wynosi (50-60 %) co oznacza, że ok. 50 % gleb

jest zasobna w fosfor.

- zasobnych w potas

Wskaźnik bonitacji negatywnej wynosi (50-60 %)

- potrzeby wapnowania wg wskaźnika bonitacji są niższe od średniej w województwie

Areał gleb wymagających wapnowania wynosi od 20-30 % przy średnim wskaźniku bonitacji wo-

jewództwa 34 %.
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Zgodnie z mapą bonitacji gleb województwa toruńskiego gleby gminy Łasin należą do komplek-

sów:

- pszenny  bardzo dobry,

- pszenny dobry,

- żytni bardzo dobry.

Procentowy udział gleb w V i VI klasie bonitacji wynosi zaledwie od 0-10 %.

Użytki rolne stanowią 85 % powierzchni całkowitej gminy. Wśród gruntów ornych przewa-

żają gleby klasy III b (43,8 %) i IV a (36,4 %). Dominuje produkcja roślinno-zwierzęca. Sposób

użytkowania gruntami rolnymi kształtuje się na następującym poziomie:

Grunty użytkowane w systemie gospodarstw indywidualnych na terenie gminy stanowią 72,3

% całej powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo.

2.4. Zasoby leśne i tereny zielone

Teren gminy charakteryzuje się małą lesistością. Zaledwie 4,7 % tj. około 620 ha powierzchni

gminy stanowią lasy. Występują one wyspowo w północnej części obszaru w okolicach wsi Szyn-

wałd i Nowe Jankowice. Jedynie zwarty kompleks układający się w stosunkowo trwały ciąg jest

związany z doliną Osy i jej prawobrzeżnego dopływu - Łasinki. Dolinę Łasinki i Osy oraz jej stoki

porastają wielogatunkowe lasy liściaste typu grądu. Na zboczach rozwija się grąd typowy z dębem,

ale także z lipą, grabem, klonem zwyczajnym. U podnóży zboczy i częściowo w dolinie wykształca

się grąd niski. Wyraźnie większą powierzchnię zajmuje kompleks w dolnym odcinku Łasinki, gdzie

na zboczach oraz w strefie krawędziowej dominują dęby i buki, a w wilgotnych obniżeniach łęg

olszowy z wyjątkowo bujnym runem. W runie dominuje pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity,

gwiazdnica gajowa, ostrożeń warzywny, wiązówka błotna.

Niewielkie płaty roślinności występują na północ od Łasina i są związane z obniżeniami ba-

giennymi z charakterystyczną dla tego siedliska florą.

Struktura użytkowania gruntów
     Tab. 3

Powierzchnia

ha %
grunty orne 10.685 78,5
użytki zielone 921 6,8

Razem użytki rolne 11.446 85,3
lasy 688 5,0
wody 572 4,2

nieużytki 355 2,6
pozostałe 558 4,0

Razem 13.619 100

Rodzaj użytkowania
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Również miasto należy uznać za ubogie w zieleń. Zajmuje ona 16,1 ha tj. niewiele ponad 3,4 %

powierzchni miasta. Nie bilansowano tutaj, co jest oczywiste, użytków rolnych bo i takie występują w

granicach miasta. Liczby podane wyżej należy uznać za niskie. Przeciętny procent powierzchni zajętej

przez zieleń w warunkach miejskich Polski sięga około 24 %. Należy również podkreślić, że na 16,1 ha

zlewni składają się także w obecnej chwili tereny podmokłe bagienne zajmujące około 6,1 ha oraz zieleń

cmentarzy 4,6 ha.

Typowa zieleń parkowa występuje na terenie miasta w dwóch miejscach. W północno-wschod-

niej części miast oraz w południowej, wzdłuż jeziora tworząc ciąg spacerowy.

Warto również wspomnieć o terenie ogródków działkowych układających się szerokim pa-

sem wzdłuż jeziora w kierunku wschodnim, a zajmującym 7 ha. Nie bilansowano tej enklawy w

ogólnej powierzchni zieleni miasta.

2.5. Wody powierzchniowe

2.5.1. Rzeki

Informacją mającą zasadnicze znaczenie dla omówienia stanu hydrograficznego terenu gminy

jest znajomość warunków glebowych tego obszaru. Od nich bowiem zależy rodzaj zasilania wód

powierzchniowych i stopnia oddziaływania na ten ekosystem. Powierzchnia gminy Łasin wynoszą-

ca 13,8 km2 zbudowana jest w przeważającej części z piasków słabogliniastych i glin spiaszczonych

stanowiących utwory o małej przepustowości. Są to głównie gleby brunatnbrunatne właściwe, zaj-

mujące północne części gminy. Jej południowy obszar to utwory przepuszczalności praktycznie

żadnej, zbudowane z glin i glin pylastych. Są to w przeważającej części gleby brunatne kwaśne

i wyługowane. Na terenie gminy Łasin będącym przedmiotem tego opracowania spotykamy poza

tym nieliczne i niewielkie powierzchnie gleb pseudobielicowych, mułowo-torfowych i czarnoziem-

nych. Taka budowa warstwy powierzchniowej z jej szczególnymi właściwościami infiltracyjnymi

sprawia, że wody powierzchniowe - cieki i zbiorniki - są zasilane głównie systemem deszczowo-

gruntowo-śnieżnym. Dotyczy to między innymi rzeki Osy. Jej zlewnia znajduje się w zachodniej

części regionu Pojezierza Mazurskiego. Swym zasięgiem obejmuje część województw kujawsko-

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ciek znajduje swe ujście do rzeki Wisły na jej 842 km

biegu, w obrębie Basenu Grudziądzkiego. Granica zlewni rzeki Osy stanowi dział II rzędu. Część

zlewni w obrębie województwa toruńskiego obejmuje swym zasięgiem 13 gmin, w tym także gminę

Łasin w całości, co stanowi łącznie powierzchnię 1437 km2. Zlewnia Osy ma charakter typowo

rolniczy. Pozbawiona jest dużych ośrodków wiejskich oraz dużych miast. Bogata sieć melioracji i

stosunkowo niewielka powierzchnia zalesień, w połączeniu z minimalną zdolnością infiltracyjną powierzchni
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zlewni sprawiają, iż rzeka podlega silnemu negatywnemu oddziaływaniu spływów powierzchniowych na

interesującym nas obszarze. Stopień oddziaływania zależny jest między innymi od wielkości natężenia

przepływu cieku. W przypadku rzeki Osy przeprowadzono pomiary wielkości przepływu na kilku stano-

wiskach. Dane ilusstrujące cieki pod tym względem w obrębie gminy Łasin pochodzą ze stanowisk po-

miarowych - punktów wodowskazowych w Lisnowie gdzie ustalono wysoki średni przepływ na poziomie

5,7m3/s, średni przepływ na poziomie 2,46 m3/s i niski średni przepływ na poziomie 0,7 m3/s oraz w

Rogóźnie gdzie średni przepływ wyniósł 4,6 m3/s przy średnim spadku rzeki od źródła do ujścia wynoszą-

cym 0,86 %, a w środkowym biegu około 1 %.

Drugim z cieków, którego zlewnia obejmuje swoim zasięgiem północną część gminy Łasin o

powierzchni 44,9 km2 jest rzeka Gardeja zwana także rzeką Gardęgą. Stanowi ona prawobrzeżny

dopływ Osy. Jej zlewnia posiada w związku z tym kategorię III. Gardeja płynąc z województwa

elbląskiego dostaje się do jeziora Nogat, leżącego na terenie gminy Łasin i jest jego głównym dopły-

wem. Po pokonaniu jeziora płynie prostym odcinkiem w kierunku północno-zachodnim i wpada do

jeziora Kuchnia leżącego częściowo na terenie gminy. Po jego opuszczeniu Gardeja wpływa na

teren gminy Rogóźno.

Średni spadek rzeki wynosi 1,33 ‰. Chwilowy pomiar przepływu wyniósł powyżej jeziora

Nogat 0,647 m3/s, natomiast poniżej zbiornika 0,402 m3/s co może świadczyć o retencyjnym cha-

rakterze zbiornika. Ostatnim z wyodrębnionych cieków na przedmiotowym obszarze jest rzeka

Łasinka, mająca długość 8,8 km, biorąca swój początek na terenie gminy z Jeziora Łasińskiego i

uchodząca do Osy na jej 74 kilometrze koło wsi Słupski Młyn. Zmierzony jednorazowo przepływ

Łasinki wyniósł 0,5 m3/s.

2.5.2. Jeziora

Drugim bardzo ważnym elementem układu hydrograficznego są oczywiście zbiorniki jezior-

ne. Obszar gminy Łasin położony jest w zasięgu ostatniego zlodowacenia i posiada w związku z tym

typową rzeźbę polodowcową. Jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu młodoglacjal-

nego są jeziora. W sensie geologicznym to twory młode, bowiem lądolód wycofał się z tych obsza-

rów około 17- 16 tys. lat temu.

Wiele jezior już zanikło, a jedynym śladem ich istnienia są równiny biogeniczne, często pocię-

te siecią rowów melioracyjnych. Równiny występują na przykład wzdłuż cieku Pilśniak, na południe

od wsi Szonowo, na północ od wsi Wydrzno, w okolicy Kozłowa.

Wśród obecnie występujących jezior przeważają zbiorniki o genezie rynnowej, do których

zaliczyć należy: Jeziora Łasińskie Zamkowe, Nogat, Kuchnia. W dnie rynien położone są również

misy najmniejszych jezior. Pochodzenie wytopiskowe sugeruje kształt i morfometria jezior Szyn-

wałd i Święte.

W gminie Łasin położonych jest obecnie 10 jezior o powierzchni powyżej 1,0 ha (Tab. 4). Zajmują
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one łącznie powierzchnię 465,8 ha i magazynują ok. 14049,7 tys. m3 wody. Zdecydowana większość

jezior charakteryzuje się niewielkimi głębokościami, nie przekraczającymi 6,0 m. Najgłębsze jest jezioro

Nogat jego maksymalna głębokość wynosi 23,0 m.

Największym z wymienionych zbiorników jest Jezioro Łasińskie Zamkowe zlokalizowane w są-

siedztwie miasta Łasin. Ma ono powierzchnię zwierciadła wody wynoszącą 155,2 ha, wyspy zajmują 2,5

ha. Jezioro to charakteryzuje się niewielką głębokością maksymalną sięgającą 5,2 m przy głębokości

średniej 1,5 km. Linia brzegowa ma długość 6400 m. Jezioro otoczone jest pasem roślinności wodnej

wynurzonej, która zajmuje powierzchnię 15,2 ha, przy czym 90 % porasta teren wzdłuż linii brzegowej.

Lokalizacja zbiornika jest wyjątkowo niekorzystna ze względu na sąsiedztwo ośrodka miejskiego oraz

brak zadrzewień i zalesień wzdłuż jeziora co powoduje, że jest ono zasilane w znacznym stopniu zanie-

czyszczonymi wodami ze spływu powierzchniowego. Jezioro Łasińskie poprzez dopływ połączone jest z

Jeziorem Małym leżącym w jego sąsiedztwie. Zbiorniki te stanowią pewnego rodzaju zespół akwenów.

Jezioro Małe ma powierzchnię 18,4 ha, głębokość średnią 1,1 m przy głębokości maksymalnej 3,0 m.

Długość linii brzegowej wynosi 2100 m.

Kolejnym zespołem dwóch, leżących w niewielkiej odległości i połączonych ze sobą za

pośrednictwem cieku (rzeki Gardeji) zbiorników są jeziora Nogat i Kuchnia. To ostatnie tylko czę-

ściowo znajduje się na terenie gminy Łasin. Są one zlokalizowane w północnej części gminy. Więk-

szym z nich jest jezioro Nogat o powierzchni 117,7 ha i głębokości średniej 7,3 m przy maksymalnej

wynoszącej 23,0 m. Długość linii brzegowej wynosi 8,8 km. Jezioro jest więc zbliżone wielkością

do Jeziora Łasińskiego, posiada kształt rynnowy o przebiegu południowym.

Głównym źródłem zasilającym w wodę jest rzeka Gardeja, spływ powierzchniowy i dopływ z

Wykaz jezior gminy Łasin   
        Tab. 4
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jeziora Szynwałd oraz dopływ spod Błonowa. Lokalizacja zbiorników sprawia, iż podlgają one działaniu

czynników wynikających z ukształtowania terenu, rodzaju działalności i typu pokrycia powierzchni zlewni.

Rozmiar oddziaływania terenu zlewni na jeziora niech ilustruje fakt, iż tereny zadrzewione lub zalesione

stanowią tylko 7,1 % jej ogólnej powierzchni, a mają one decydujące znaczenie dla ograniczenia ilości

zanieczyszczeń rozproszonych.

Jezioro Kuchnia jest dwukrotnie mniejsze od jeziora Nogat, ma ono powierzchnię 56,9 ha i

głębokość średnią 2,3 m przy głębokości maksymalnej 5,1 m. Linia brzegowa ma długość 5500 m,

jest ono zasilane wodami rzeki Gardeji.

Plan batymetryczny
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(IRŚ Olsztyn 1960)
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Kolejnym jeziorem leżącym na terenie gminy jest jezioro Święte. Ma ono powierzchnię 60,9 ha,

charakterystyczna jest jego niewielka głębokość średnia wynosząca tylko 2,0 m. Maksymalne sondowa-

nie wykonano do głębokości 3,2 m.

Ostatnim z uwzględnionych zbiorników jest jezioro Szynwałd połączone ciekiem z jeziorem

Nogat. Jezioro Szynwałd ma powierzchnię 35,5 ha i głębokość średnią 1,1 m przy pozoimie maksy-

malnym 2,2 m. Długość linii brzegowej wynosi 2,1 km.

Omówione zbiorniki pełnią funkcję retencyjną. Jest to ich funkcja podstawowa. Znaczenie

jakie ma ten fakt niech zilustruje informacja o łącznej pojemności zbiorników wynoszącej 14.049.000

m3 przy ogólnej powierzchni jezior 444 ha.

3,2

2,5

1,0

(wg IRŚ Olsztyn, 1963 r.)
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2.6. Wody podziemne

Gmina Łasin pod względem hydrogeologicznym należy do Regionu Mazurskiego. Obszar ten

posiada mało skomplikowaną budowę geologiczną. Podstawowe poziomy wodonośne występują

w osadach czwartorzędu i trzeciorzędu. W obrębie osadów czwartorzędowych występują dwie

warstwy wodonośne. Pierwsza na głębokości 30-50 m, druga poniżej 100 m.

Zwierciadło wody z czwartorzędowego poziomu wodonośnego stabilizuje się na głębokości

20-30 m, druga poniżej 100 m. Zgodnie z mapą hydrogeologiczną teren gminy posiada spodzie-

waną wodonośność podłoża dla studni normalnej wynoszącą od 5 - 60 m3/h. Wody czwartorzędo-

we i trzeciorzędowe na obszarze gminy Łasin nie stanowią strategicznego zbiornika wód podziem-

nych, który podlegał by wysokiej ochronie.

2.7. Zasoby przyrody chronionej

Na terenie gminy charakteryzującym się niską lesistością, przekształconym antropogenicznie,

pozostającym pod dużym wpływem rolnictwa i działań temu towarzyszących, dużej i godnej uwagi

wymagają “szczególne formy ochrony przyrody”. Występującymi formami na przedstawionym te-

renie są obszary chronionego krajobrazu i pomników przyrody. Obszary chronionego krajobrazu

tworzą krajowy system obszarów chronionych. W koncepcji sieci ekologicznej ECONET – POL-

SKA obszar gminy położony jest w obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodo-

wym, który stanowi łącznik pomiędzy doliną Wisły na zachodzie, a Pojezierzem Iławskim i Mazur-

skim na wschodzie. Pojęcie ustawowe obszaru chronionego krajobrazu mówi, że jest to obszar

obejmujący wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodaro-

wanie tych systemów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznego systemu przy-

rodniczego. Poza tym obszar ten powinien uwzględniać się w planie zagospodarowania przestrzen-

nego.

Właśnie walory krajobrazowe doliny Osy, stanowiącej jednocześnie południową granicę gmi-

ny, wchodzą w skład 150,7 km2 obszaru chronionego krajobrazu „Doliny Osy i Gardęgi”. Zadecy-

dowała o tym malowniczo wcinająca się dolina rzeczna w otaczającą wysoczyznę morenową z

silnie urzeźbioną strefą zboczową. Do tego obszaru zalicza się również dolinę rzeki Gardęgi, która

na odcinku od Jeziora Kuchnia do Jeziora Nogat jest północno zachodnią granicą gminy, a także

rynnę Jeziora Nogat.

Fakt utworzenia obszaru chronionego krajobrazu znajduje swoje umocowanie prawne w

Dzienniku Urzędowym województwa toruńskiego z dnia 21 grudnia 1992 r. Nr 27 pod poz. 178.

Wojewoda rozporządzeniem wyznaczy obszary chronionego krajobrazu. Narzucone zostały tym

samym zasady gospodarowania w formie zaleceń.

Wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe pozwoliły na utworzenie na terenie
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gminy różnorodnych form ochrony prawnej, zarówno wielkoobszarowej jak i indywidualnej.

Na obszarze gminy znajduje się jeden uznany rezerwat przyrody “Dolina Osy”. Rezerwat o

całkowitej powierzchni 665,12 ha został uznany Zarządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 czerwca 1994 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze

względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych dolnego odcinka doliny rzeki Osy z nie

zmienioną szatą roślinną. W skład rezerwatu wchodzą tereny gmin Rogóźno, Gruta i Łasin. Po-

wierzchnia rezerwatu na terenie gminy Łasin wynosi 218,3 ha. Ochroną objęto części obrębów

Nowe Mosty, Szczepanki i Przesławice. Na terenie rezerwatu obowiązują m.in. zakazy: pozyskiwa-

nia, niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin, wysypywania, zakopywania i wylewania odpa-

dów i innych nieczystości, wydobywania skał, minerałów i torfu, niszczenia gleby i zmiany sposobu

jej użytkowania, stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej, zmiany stosunków wod-

nych, regulacji rzek i potoków, ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.

Na terenie gminy występuje 18 pomników przyrody, których wykaz z krótką charakterystyką

przedstawiony jest w Tab. 5. Występujące pomniki są tworami przyrody żywej. Są to pojedyncze

drzewa i skupienia drzew.

Oddzielną formą godną ochrony są parki wiejskie. Pojęcie punktu obejmuje obszar pokryty

drzewostanem, ukształtowany funkcjonalnie i plastycznie w ogród, posiadający wartość historyczną,

przestrzenno-kompozycyjną lub przyrodniczą. Ukształtowanie ogrodu stanowi kompozycja szaty

roślinnej, wód, rzeźby terenu i elementów architektury.

Na terenie gminy występuje 8 parków:

- Bogdanki o pow. 1,36 ha

- Nowe Jankowice o pow. 4,30 ha o charakterze zabytkowym

- Plesewo o pow. 0,75 ha

- Przesławice o pow. 2,20 ha o charakterze zabytkowym

- Szczepanki o pow. 1,22 ha

- Święte o pow. 3,25 ha o charakterze zabytkowym

- Wydrzno o pow. 4,80 ha

- Zawda o pow. 1,90 ha

Łączna powierzchnia          19,78 ha

Duża część pomników przyrody występuje w obrębie parków wiejskich.

Na terenie gminy znajduje się 8 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 6,82 ha. Tą

formą ochrony obejmuje się pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unika-

towych zasobów genowych i typów środowisk. Stanowią je śródleśne bagna oraz podmokłe łąki i

pastwiska w dolinie Osy na terenach w zarządzie nadleśnictwa Jamy.
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2.8. Warunki klimatyczne

Dla określenia parametrów charakteryzujących klimat okolicy Łasin przyjęto dane meteoro-

logiczne z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące stacji meteorologicznej w Olsz-

tynie.

2.8.1. Wiatry

- wysokość anemometru 13 m n.p.t.

- częstotliwość wiatrów wg 12 kierunkowej róży wiatrów oraz prędkości wiatrów z po-

Wykaz pomników przyrody
 Tab. 5

Opis pomnika
Lp Rodzaj pomnika

przyrody obwód
[cm]

wysoko ść
[m]

wiek
[lata]

Określenie położenia
pomnika

Rok
uznania

1 Jesion wyniosły 275 15 180 Święte-cmentarz
parafialny 1954

2 Skupienie 4
dębów 291-366 24-27 250 Wydrzno-w parku 1957

3 Skupienie 14
dębów 207-414 24-27 200-

300
Nowe Jankowice

-w parku 1957

4 Dąb-"Chrobry" 923 20 600 Nogat w ogrodzie przy
dworku 1960

5 Skupienie 2
dębów 450-350 24,22 250 Święte-w parku nad

jeziorem 1970

6 Aleja 71 dębów 210-410 14-25 150

Nowe Jankowice
-aleja prowadząca z
parku do cmentarza 1970

7 Dąb 400 28 250

Bogdanki-na skraju
zadrzewień, w pobliżu

dworu 1979

8 Dąb 546 30 180 Leśnictwo Orle
-oddz.229d 1981

9 Dąb 394 30 180 Leśnictwo Orle
-oddz.256c 1981

10 Jesion wyniosły 318 28 120 Szczepanki-w parku 1982

11 Dąb 380 26 280 Leśnictwo Orle,
oddz.238 b 1982

12 Skupienie 3
Dębów 256-300 28-31 230 Przesławice-w parku 1982

13 Dąb 386 27 160
Klarnowo, Le śni-ctwo
Zwierzyniec. oddz.238

8g 1983

14 Dąb 397 22 180 Zawada-w ogrodzie
B.Glinowieckiego 1985

15 Buk pospolity 329 26 180 Leśnictwo Orle, oddz.
234 d 1986

16 Skupienie 2
dębów 330-296 30,26 150 Leśnictwo Orle, oddz.

233 z 1986

17 Dąb szypułkowy 339 29 140 Leśnictwo Orle, oddz.
235 g 1986

18

Skupienie 7
drzew:

- 5 d ębów
- 2 jesion

350-416
332,338 25-30 250

200
Święte-w parku 1992
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szczególnych kierunków przedstawia się następująco:

Prędkość wiatru średnioważona roczna wynosi 3,44 m/s.

- udział poszczególnych stanów równowagi atmosfery wynosi:

1. Silnie chwiejna 0,78 %

2. Chwiejna 8,84 %

3. Lekko chwiejna 21,40 %

4. Obojętna 48,69 %

5. Lekko stała3,88 %

6. Stała 16,41 %

Razem: 100 %

2.8.2. Opady

Gmina Łasin podobnie jak województwo kujawsko-pomorskie należy do regionów Polski

najuboższych w opady atmosferyczne. Średni opad dla gminy wynosi 525 mm co jest wielkością

trochę większą od średniej opadu dla województwa (498 mm). Roczne minimum występuje w mię-

siącu lutym i wynosi 30 mm, maksimum przypada na miesiąc sierpień i wynosi 76 mm.

2.8.3. Zachmurzenie

Roczny przebieg zachmurzenia jest taki sam jak w całym kraju. Najmniejsze zachmurzenie

występuje we wrześniu - 5,7, największe natomiast w listopadzie 8,1 przy średnim rocznym wyno-

szącym 6,9 (w skali jedenastostopniowej). Liczba dni pogodnych (ze średnim dziennym zachmurze-

Tab. 6

kierunek wiatru 1 2 3
(wsch) 4 5 6

(pd) 7 8 9
(zach) 10 11 12

(płn)
częstotliwość

występowania [%] 5,41 4,10 6,90 7,79 8,31 9,65 13,1 12,4 9,84 7,78 8,80 5,92
Prędkość wiatru

[m/s] 9,92 3,32 3,10 3,33 3,15 3,20 3,45 3,70 3,78 3,76 3,67 3,34

     
Tab. 7

Prędkość wiatru [m/s] Średnioroczny udział [%]
do 1,0 22,62
1÷ 2 19,53
2 ÷ 3 18,51
3 ÷ 4 14,78
4 ÷ 5 10,28
5 ÷ 6 6,21

6 ÷ 10 7,81
>10 0,26
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niem <2) wynosi w roku 34 dni, a większa ich część 25, przypada na miesiące III  IX. Średnia liczba dni

pochmurnych (średnie dzienne zachmurzenie >8), wynosi 161. W biegu rocznym najczęściej występują w

miesiącach jesienno-zimowych (po około 20), najrzadziej w ciepłej części roku, po ok. 10 dni w miesią-

cu.

2.8.4. Usłonecznienie

Średnie dzienne usłonecznienie w skali roku wynosi 4,2 godziny (średnia 10-letnia w okresie

1961-1970), co odpowiada sumie 1.538 godziny w ciągu roku.

Usłonecznienie z roku na rok podlega znacznym oscylacją od 1290 do 1856 godzin. Niskie

usłonecznienie (poniżej 1500 godzin) niekorzystnie rzutuje na produkcję rolną.

2.8.5. Warunki termiczne

Wieloletnie obserwacje wykazują, że najzimniejszym miesiącem jest luty z średnią temp. -2,5°

C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec z średnią temp. 17,8° C. Najwyższa absolutna temperatura

wyniosła 38,2° C, a najniższa absolutna temp. - 32,4° C. Średnia temperatura roczna wynosi 7,4° C.

2.9. Warunki akustyczne

Miasto i gmina Łasin ze względu na swój charakter rolniczy charakteryzuje niewielki

stopień uprzemysłowienia stąd i liczba obiektów stwarzających uciążliwości dla środowiska pod

względem emitowanego hałasu jest niewielka. Również przebiegające przez teren miasta i gminy

drogi krajowe i wojewódzkie nie stanowią w skali makroregionu poważniejszego zagrożenia dla

zdrowia i życia ludności tu mieszkających. Pomimo znacznego przyrostu w ostatnich dziesięciu

latach pojazdów samochodowych (średnio dla województwa kujawsko-pomorskiego 34 %), nastą-

piło nieznaczne pogorszenie warunków akustycznych miasta i gminy, szczególnie w okresie letnim.

Zjawisko to występuję głównie w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa dochodzi bezpośred-

nio do szlaków komunikacyjnych.

Stosując zasadę analogii, stwierdzić należy, że na terenie miasta i gminy nie występują

obszary zagrożenia hałasem, a klimat akustyczny gminy jest porównywalny do klimatu obszarów

parków krajobrazowych naszego województwa.
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III. Stan środowiska miasta i gminy

1. Wody powierzchniowe

1.1.  Rzeki

W roku 2001 przeprowadzono kontrolę jakości wód Osy i jej znaczących dopływów. Na

terenie gminy Łasin badania te objęły Osę na stanowisku Słup oraz Łasinkę na odcinku o długości 6

km.

Badania  jakości wód powierzchniowych polegały na comiesięcznym poborze prób na

stałych punktach pomiarowo - kontrolnych (Tab. 8).

Zakres badań analitycznych w roku 2001 obejmował następujące wskaźniki: temperatura,

odczyn pH, przewodnictwo, tlen rozpuszczony, BZT5, utlenialność-Mn, związki rozpuszczone, za-

wiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot Kjeldahla, azot ogólny, fos-

forany, fosfor ogólny, miano coli, wskaźnik saprobowości sestonu,  i chlorofil “a”.

Jednorazowo w roku na stanowiskach ujściowym Łasinki, kontrolowano zawartość metali

ciężkich (chrom, miedź, cynk, kadm, ołów), fenoli lotnych, ekstraktu eterowego, węgla organiczne-

go oraz pestycydów: chloroorganicznych (lindan, DDE, DDD, DDT, DMDT), fosforoorganicznych

(malation, fenitrotion, chlofenwinfos, paration metylowy)  i związków PCBs.

Ocenę jakości wód przeprowadzono w oparciu o stężenia charakterystyczne (Tab. 9).

Natomiast metodą bezpośrednią dokonano analizy procentowego rozkładu stężeń badanych zanie-

czyszczeń w poszczególnych klasach czystości we wszystkich punktach pomiarowych. Wyniki te

nie mają  wpływu na końcową klasyfikację, służą jedynie ocenie poglądowej. Należy jednak zauwa-

żyć, że klasyfikacja wg tej metody na poziomie 90 % jest w dużym stopniu zbieżna z oceną wg

stężeń charakterystycznych.

Ostateczną klasę czystości wyznaczył wskaźnik o najbardziej niekorzystnej klasyfikacji w od-

niesieniu do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z

dnia 5.11.1991 r. Do klasyfikacji ogólnej nie wzięto pod uwagę wyników z prób pobranych w lipcu

na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Przyczyną tego były bardzo duże opady deszczu wystę-

Tab. 8
Wykaz punktów pomiarowo - kontrolnych w zlewni Osy

Kilometraż
Lp Nazwa cieku badanego odbiornika Miejscowość Lokalizacja

1. Osa 28,2 S łup pon. Świecia /Osą
2. Łasinka 6,0 Jakubkowo pon. J. Łasińskiego
3. Łasinka 0,1 26,6 S łup ujście do Osy

cieku 
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pujące wówczas na terenie całego kraju. Spowodowały one gwałtowny i znaczny przybór wód w całej

zlewni Osy. Na wszystkich stanowiskach obserwowano bardzo wysoki, burzliwy przepływ, wody były

bardzo zmącone i “zawiesiste”. W wynikach analiz laboratoryjnych obserwowano bardzo wysokie stęże-

nia zawiesiny, podwyższone wartości związków biogennych, a zwłaszcza azotynów i fosforu ogólnego

oraz skażenie bakteriologiczne.

Osa -  poniżej Lutryny, Słup-Młyn, 28.2 km (gm. Łasin/Gruta)

Stanowisko pomiarowe zlokalizowano poniżej ujścia Lutryny i ścieków z komunalnej oczysz-

czalni w Świeciu n/Osą na moście drogowym we wsi Słup-Młyn. Kilkaset metrów poniżej zlokali-

zowany jest stopień wodny, pozostałość dawnego młyna. Osa płynie tutaj głęboką i wąską doliną.

Strome zbocza porośnięte są lasem grądowym. Rzeka płynie zatem w gąszczu zieleni, silnie mean-

drując, brzegi są niedostępne. Jej nurt przegradzany jest pniami i konarami walących się drzew oraz

osuwiskami. W rejonie tym jest szereg starorzeczy. Należy zaznaczyć, że stanowisko położone jest

na terenie rezerwatu “Dolina Osy”.

Stwierdzono tutaj wzrost zanieczyszczenia wód Osy do wartości nie odpowiadających nor-

mom dopuszczalnym z uwagi na wysokie wartości azotynów, miana coli i chlorofilu “a”. Wzrosły

wartości bezwzględne niemal wszystkich wskaźników biogennych oraz związków rozpuszczonych.

Pogorszył się również stan sanitarny: 2 wyniki wykraczały poza normy dopuszczalne, 7 wyników

spełniało wymogi klasy III.

Obniżyła się zawartość bezwzględna chlorofilu “a”, jednak przekroczenie wartości granicznej

30 µg/l występowało w 50 % prób. Utrzymywała się również wysoka liczebność fitoplanktonu –

ponad 1 mln org./l (maksimum notowano w maju – ponad 40 mln org./l stanowiły po połowie

okrzemki i sinice), chociaż w porównaniu z poprzednim stanowiskiem na ogół notowano obniżenie

ilości organizmów. Dominację utrzymywały okrzemki, stanowiąc ponad 50 % wszystkich organi-

zmów w 9 próbach (w chłodnych miesiącach osiągając 90 % liczebności). Najniższe liczebności –

poniżej 1 mln org./l i najniższą zawartość chlorofilu “a” – poniżej 10 mg/l notowano latem (czer-

wiec, lipiec, wrzesień). Letni spadek ilości organizmów spowodowany jest prawdopodobnie zmia-

nami sezonowymi, ale być może również gwałtownymi opadami deszczu i wezbraniem poziomu

wód, które powodowały szybkie zmiany warunków bytowych.

Przyczynę pogorszenia się jakości wód rzeki Osy wiązać należy głównie z degradacyjnym

oddziaływaniem Lutryny.

Łasinka (gm. Łasin)
Kontrolę stanu czystości wód tego dopływu Osy prowadzono na 2 stanowiskach pomiaro-

wych. Pierwszy z nich zlokalizowano poniżej Jeziora Łasińskiego i miał za zadanie określenie jako-

ści wód odpływających z akwenu, drugi zaś - oddziaływanie Łasinki na wody odbiornika. Stanowi-

sko ujściowe położone jest w obszarze leśnym, o silnie urozmaiconej rzeźbie terenu. Łasinka płynie

tutaj w silnie zarośniętym, niedostępnym rowie. Próby pobierano z mostu drogowego na trasie
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Łasin – Mełno.

W okresie letnim odpływ z jeziora nie funkcjonował – koryto rzeki było suche. Z powodu

zlodzenia nie pobrano również prób w grudniu. Stężenia charakterystyczne wód Łasinki na odpły-

wie z jeziora obliczone  na podstawie serii z 7 prób wykazały przekroczenie norm dopuszczalnych z

uwagi na zawartość fosforanów i fosforu ogólnego. Jednokrotnie bardzo wysokie stężenie zanoto-

wano również dla azotynów (0,12 mg/l – nie wykorzystane do końcowej oceny) oraz BZT5 i utle-

nialność (III klasa). Zawartość chlorofilu permanentnie utrzymywała się poza klasą, osiągając w

maju wielkość 130 µg/l. Jedynie stan sanitarny spełniał wymogi klasy I.

Tak wysokie stężenia wskaźników potwierdzają bardzo wysoki stopień degradacji Jeziora

Łasińskiego. Prawdopodobnie walory rekreacyjne akwenu jeszcze przez szereg lat będą niemożliwe

Tab. 9
   Ocena czystości rzek na terenie gminy Łasin
 (rok 2001 - stężenia charakterystyczne)

Rzeka Osa Łasinka Łasinka
Stanowisko S łup Jakubkowo S łup

kilometraż 28,2 6,0 0,1

Odczyn pH 7,7-8,2 8,0-8,5 7,9-8,1

Przewodnictwo
µS/cm 710 725 825

Tlen rozpuszczony
mg 02/dm 3 6,1 6,1 6,7

BZT5
mg 02/dm 3 4,7 9,6 9,6

Utlenialno ść
mg 02/dm 3 16,1 19,3 20,1

Związki rozpuszczone
mg/dm 3 501 508 541

Zawiesina
mg/dm 3 17 10 41

Azot amonowy
mg N NH4 /dm 3 0,40 0,83 0,70

Azot azotynowy
mg N NO2 /dm 3 0,061 0,027 0,056

Azot azotanowy
mg N NO3 /dm 3 3,75 0,40 1,45

Azot ogólny
mg N/dm 3 5,38 7,08 4,62

Fosforany
mg PO 4/dm 3 0,67 1,12 0,89

Fosfor ogólny
mg P/dm 3 0,30 0,49 0,52

Fenole lotne
mg/dm 3 0,004*

Ekstrakt eterowy
mg/dm 3 3,0*

Chrom
mg/dm 3 0,01*

Cynk
mg/dm 3 0,04*

Kadm
mg/dm 3 0,005*

Miedź
mg/dm 3 0,012

O łów
mg/dm 3 0,017*

Miano coli 0,002 1,1 0,023

Chlorofil a
µg/dm 3 91,4 115,4 83,7

Seston 2,07 2,27

    klasa czystości I klasa II klasa III klasa klasa n.o.n.
*  najbardziej niekorzystna wartość
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w pełni do wykorzystania. Obecnie (lato 2004) jezioro jest przez SANEPiD warunkowo dopuszczone

do kąpieli.

Na stanowisku ujściowym przepływ obserwowano przez cały rok. Tutaj jakość wód Łasinki

również nie odpowiadała normom z uwagi na zawartość fosforu ogólnego oraz chlorofilu “a”.

Zakwity fitoplanktonu utrzymywały się w okresie zimy i wczesnej wiosny, a ich wartości bezwzględne

były niższe niż bezpośrednio poniżej jeziora. Potwierdzeniem tego był skład ilościowy fitoplankto-

nu – ponad 1 mln org/l znajdował odzwierciedlenie w wysokiej wartości chlorofilu. W ciągu roku

intensywność rozwoju fitoplanktonu była zróżnicowana od 14 mln org./l w marcu do 0,05 mln org./

l we wrześniu. Stosunkowo nieduże liczebności obserwowano w drugiej połowie roku, kiedy no-

towano około 0,1 mln org./l (z wyjątkiem listopada – 5,8 mln org./l). Podobnie, jak na innych

stanowiskach, przez cały rok obecne były okrzemki, lecz ich dominacja była zdecydowanie bardziej

ograniczona. Niewielką przewagę ilościową notowano w drugiej połowie roku, kiedy liczebność

całkowita planktonu była zdecydowanie ograniczona. We wszystkich analizach obecne były rów-

nież sinice, szczególnie widoczne w pierwszej połowie roku oraz zielenice, wykazujące maksima

rozwojowe w kwietniu i miesiącach letnich. Spośród innych organizmów na uwagę zasługują My-

cophyta, obecne od sierpnia do grudnia, przy czym w październiku osiągnęły maksimum rozwojo-

we – 46 tys. org/l, stanowiąc 50 % ogólnej liczebności.

Wysokie wartości stężeń charakterystycznych (III klasa) wykazywały również związki orga-

niczne: BZT5 i utlenialność oraz azotyny, fosforany, zawiesina i miano coli. Najwyższy poziom

zanieczyszczenia notowano w okresie letnim.

Metale ciężkie, fenole i ekstrakt eterowy występowały w niewielkich ilościach, odpowiadają-

cych normom I klasy. Nie stwierdzono obecności pestycydów i związków PCB. Najwyższą wartość

(spośród wszystkich dopływów) osiągnął węgiel organiczny – 37,5 mg/l.
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Rzeki kontrolowane na terenie gminy Łasin
Procentowy udział wyników w poszczególnych klasach czystości

Ryc. 11
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1.2. Jeziora

1.2.1. Charakterystyka warunków zlewniowych i morfometrycznych

Wszelkie zanieczyszczenia docierają do jezior ze zlewni całkowitej. Odbywa się to w sposób

pośredni ciekami lub bezpośredni na drodze spływu powierzchniowego. Wielkość zlewni jezior

gminy Łasin jest silnie zróżnicowana. Największą zlewnię całkowitą posiadają jeziora Nogat i Kuchnia.

Przeważająca część ich zlewni to obszary leżące w województwach pomorskim i warmińsko-ma-

zurskim. Zlewnie Jezior Łasińskich w całości znajdują się w granicach gminy Łasin. Znaczna część

zlewni jezior Święte i Szynwałd leży w obrębie gminy Łasin. Małe jeziora śródpolne posiadają

zlewnie o niewielkich rozmiarach.

W jeziorach bezodpływowych zanieczyszczenia docierające ze zlewni są w nich kumulowane.

W jeziorach przepływowych część substancji organicznej i biogenów eksportowana jest poza eko-

system jeziora. Dlatego też jeziora bezodpływowe są z natury silniej narażone na degradację od

jezior przepływowych.

Z uwagi na rolniczy charakter gminy Łasin, głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzch-

niowych jest rolnictwo. Większość zanieczyszczeń eksportowana jest do wód z obszarów pól upraw-

nych. Jednak czynnikiem najsilniej degradującym jakość wód jezior jest dopływ nieoczyszczonych

ścieków. Przez wielolecia odbiornikiem ścieków z Łasina były Jeziora Łasińskie.

Analiza warunków geograficzno-przyrodniczych występujących w zlewni, a także cech mor-

fometrycznych jeziora, pozwala na ocenę odporności jeziora na wpływy z zewnątrz. Podatność na

degradacją jezior gminy Łasin jest bardzo duża. Spośród zbadanych do tej pory 5 jezior, tylko

najgłębsze jezioro Nogat charakteryzuje się III kategorią podatności na degradację, a w pozostałych

jeziorach podatność wykracza poza kategorię. Niska odporność jezior na wpływy z zewnątrz po-

woduje, że zagrożona jest czystość ich wód.

1.2.2. Główne zagrożenia dla czystości wód jeziornych

Głównym zagrożeniem jezior jest eutrofizacja, rozumiana jako wzrost trofii, czyli żyzności

wód. Spowodowana jest wzrostem stężeń związków fosforu i azotu, dopływających do wód w

postaci mineralnej, bądź też jako materia organiczna, która ulegając rozkładowi, dostarcza przy-

swajalnych dla roślin, mineralnych form tych pierwiastków. Eutrofizacja jest procesem naturalnym,

który przebiegałby powoli, gdyby nie nasiliła się antropopresja. Główne przyczyny przyspieszenia

tempa procesu eutrofizacji to zrzut ścieków, intensyfikacja produkcji rolnej, wycinanie lasów. W

wyniku eutrofizacji następuje pogarszanie się jakości wody. Dopływ biogenów wywołuje szereg

niekorzystnych zmian: masowe zakwity glonów, ograniczenie przezroczystość wód, spadek kon-
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centracji tlenu rozpuszczonego, często do jego całkowitego zaniku w hypolimninonie.

Większość jezior w chwili powstania była oligotroficzna zawierająca niskie stężenia związ-

ków biogennych, cechująca się niewielką produkcją pierwotną i posiadająca bardzo korzystne wa-

runki świetlne i tlenowe od powierzchni do dna (tzw. krzywa tlenowa typu ortogrady). W miarę

dopływu biogenów jezioro staje się mezotroficzne a następnie ewoluuje do eutrofii. Nadmierne

przeżyźnienie wywołane przez czynniki antropogenne o dużym nasileniu określane jest jako politro-

fia lub hipertrofia.

Jeziora zagrożone są również przez czynniki nietroficzne, do których należą między innymi

zanieczyszczenia substancjami toksycznymi (pestycydy, metale ciężkie) zakwaszenie wód, zasole-

nie wód, wahania poziomu zwierciadła wody w jeziorach piętrzonych, podgrzewanie wód, intro-

dukcja obcych organizmów wodnych. Niektóre z wymienionych zagrożeń przyczyniają się także do

przyspieszenia eutrofizacji.

1.2.3. Charakterystyka jezior

Jezioro Łasińskie Zamkowe

Do północnych brzegów jeziora przylega zabudowa miejska Łasina. Od wieloleci do jeziora

dopływały nieoczyszczone ścieki komunalne a także przemysłowe. W 1992 r część ścieków miej-

skich skierowana została do nowowybudowanej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. W kolej-

nych latach podłączano do oczyszczalni pozostałe kwartały miasta. Oczyszczone ścieki odprowa-

dzane są obecnie kolektorem tłocznym do Łasinki wypływającej z Jeziora Łasińskiego Zamkowego.

Zlewnia całkowita jeziora jest typową zlewnią rolniczą z przewagą gruntów ornych. Na znacznej

długości kontaktuje się one bezpośrednio z linią brzegową jeziora. Do jeziora uchodzą 3 dopływy

okresowe oraz rurociągi drenarskie.

Jezioro Łasińskie Zamkowe składa się z dwóch plos o różnej morfometrii, które łączy długie

przewężenie. W plosie zachodnim znajduje się najgłębsze miejsce jeziora (5,2 m). Ploso wschodnie

jest bardzo płytkie, położone są tu 3 wyspy. W wyniku prac melioracyjnych poziom wody w Jezio-

rze Łasińskim Zamkowym w latach 1910-1982 obniżył się o 1,4 m, a powierzchnia zmniejszyła się

o 39 ha. Zmiany powierzchni jeziora dokonano na podstawie map topograficznych w skali 1:25 000

z  1910 r. (mapa poniemiecka) i z 1982 r.

Czynniki naturalne wpływające na kształtowanie się jakości wód Jeziora Łasińskiego Zamko-

wego są niekorzystne, dlatego też podatność na degradację wykracza poza kategorię.

W okresie letnim w głębszym plosie zachodnim występuje częściowa stratyfikacja termiczna

wody. Basen wschodni natomiast, ze względu na niewielką głębokość posiada wyrównaną tempera-

turę w pionie. W szczycie stagnacji letniej obserwuje się plosie zachodnim odtlenienie warstw nad-

dennych, co powoduje kumulację w tej warstwie związków fosforu, które pochodzą z procesów

rozkładu obumarłej masy glonów oraz z uwalniania fosforanów z osadów dennych. Mechanizm ten
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nasila proces eutrofizacji poprzez dostawę wewnętrzną biogenów do strefy eufotycznej. Utrzymywanie

się w epilimnionie wysokich stężeń fosforu powoduje długotrwałe zakwity wody. Przezroczystość wód

ograniczona jest latem do zaledwie 0,3 m. W zespole fitoplanktonu letniego przewagę liczebną posiadały

okrzemki, jednak w plosie zachodnim subdominantem były nitkowate sinice.

Sumaryczna ocena jakości przeprowadzona według SOJJ wskazuje na pozaklasowy charak-

ter wód Jeziora Łasińskiego Zamkowego.

Niezadowalająca jakość wód Jeziora Łasińskiego Zamkowego obserwowana była już w pierw-

szej połowie lat 70. XX w. Kolejne badania potwierdzały degradację wód jeziora.

Potrzebę działań ochronny dostrzeżono już w latach 80-tych XX w. Intensywne działania

zmierzające do poprawy jakości wód jeziora samorząd Łasina rozpoczął w latach 90-tych XX w.

Zabiegi ochronne polegające na odcięcie dopływu ścieków nie spowodowały jednak zmniejszenia

stężeń fosforu w jeziorze, ponieważ istotnym ich źródłem są obecnie osady denne, oraz zanieczysz-

czenia obszarowe. Dokładne rozpoznanie obiegu fosforu w Jeziorze Łasińskim Zamkowym po-

zwoliło na opracowanie projektu rekultywacji, którego autorem jest prof.  dr hab. R. Wiśniewski z

UMK w Toruniu. Zakłada on inaktywację fosforanów w osadach dennych oraz częściowe ich usu-

nięcie. Proponowane rozwiązania techniczne pozwalają na zoptymalizowanie procesu podawania

do osadów flokulanta reagującego z fosforanami i jednocześnie zminimalizowanie niepożądanych

zjawisk mogących wystąpić podczas bagrowania osadów dennych. Projekt prezentowany był mię-

dzy innymi podczas sesji wyjazdowej w 2000 r, która odbyła się nad Jeziorem Łasińskim w ramach

IV Konferencji Naukowo-Technicznej “Ochrona i rekultywacja jezior”. Realizacja projektu rekul-

tywacji jest szansą na poprawę jakości wód Jeziora Łasińskiego Zamkowego. Przed przystąpieniem

do rekultywacji należy wykonać jednak szereg działań ochronnych, których celem jest ograniczenie

zewnętrznego dopływu biogenów do jeziora.

Jezioro Łasińskie Małe

Jest to bardzo płytkie, polimiktyczne i śródpolne jezioro. Makrofity wynurzone porastają ok.

30 % powierzchni jeziora. Wschodnia część zlewni zajęta jest przez zabudowę miejską Łasina. Do

jeziora przez wielolecia docierała za pośrednictwem rowu melioracyjnego część ścieków miejskich

z Łasina.

Analiza warunków naturalnych wskazuje na silną podatność na degradację Jeziora Łasińskie-

go Małego, wykraczającą poza kategorię.

Badania jakości wód Jeziora Łasińskiego Małego przeprowadzane były wielokrotnie w latach

1983-2001. W 2003 r. jezioro badane było w ramach interwencji zgłoszonej przez PZW Toruń.

Podczas lata w Jeziorze Łasińskim Małym, w związku z jego polimiktycznym charakterem

oraz wysoką produkcją pierwotną, wody były natlenione w całym słupie wody. Intensywne procesy

fotosyntezy powodują, iż powierzchniowa warstwa wody była silnie przesycona tlenem. Wysokie
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ponadnormatywne koncentracje związków biogennych umożliwiły nadmierny rozwój glonów. Dominują-

ce w letnim planktonie roślinnym nitkowate sinice, ograniczyły przezroczystość wód. Widzialność krążka

Secchi’ego latem 2001 r. wynosiła 0,2 m, a latem 2003 r. 0,4 m.

Silna antropopresja wraz z niekorzystnymi warunkami naturalnymi spowodowała skrajną de-

gradację wód jeziora. Wszystkie analizowane wg SOJJ wskaźniki przyjmują wartości pozaklasowe,

co oznacza, że ogólna jakość wód Jeziora Małego wykracza poza klasę.

Degradacja wód Jeziora Łasińskiego Małego przynosi niepożądane efekty szczególnie w okresie

zimowym. Wyprodukowana w jeziorze podczas okresu wegetacyjnego materia organiczna podlega

procesowi mineralizacji. Proces rozkładu ze względu na nagromadzenie materii trwa bardzo długo,

powodując zimą przy istnieniu pokrywy lodowej znaczne ubytki tlenu, a nawet całkowity jego zanik

(przyducha). Taka sytuacja wystąpiła zimą 2002/2003.

Jezioro Łasińskie Małe jako istotne źródło biogenów dla Jeziora Łasińskiego Zamkowego

poddane będzie również zabiegom rekultywacyjnym, polegającym na inaktywacji fosforanów i usu-

nięciu części osadów dennych.

Wieloletnie badania Jeziora Łasińskiego Małego pozwalają na analizę zmian parametrów tro-

ficznych i zawartości jonów podstawowych. W przypadku wskaźników troficznych obserwuje się

znaczne wahania stężeń fosforu i azotu oraz koncentracji chlorofilu “a”. Zaznaczyć należy jednak,

że najniższe wartości wymienionych wskaźników są charakterystyczne dla jezior hipertroficznych

(silnie przeżyźnionych). Wysoka produktywność wód powoduje, że przezroczystość wód, parametr

możliwy do oceny przez każdego użytkownika jeziora, jest niezmiennie bardzo niska.

Ciekawe informacje dostarcza analiza zmian zawartości jonów podstawowych, których wy-

sokie koncentracje w wodzie są efektem dopływu ścieków i zanieczyszczeń obszarowych. Wyniki

badań jonów podstawowych takich jak chlorki, siarczany, wapń, magnez, sód, potas, wodorowęgla-

ny świadczą o spadku ich stężeń w Jeziorze Łasińskim Małym. Najprawdopodobniej jest to spowo-

dowane przede wszystkim znacznym ograniczeniem zrzutów ścieków pochodzących z Łasina, któ-

re docierały do jeziora za pośrednictwem dopływu ze wschodu. Ścieki kierowane są obecnie syste-

mem kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków. Badania dopływu ze wschodu prze-

prowadzone również 11.08.2003 r. wykazały, że jest on jednak w dalszym ciągu zanieczyszczany.

Ilość dopływających zanieczyszczeń nie jest duża, ponieważ objętość przepływu w tym cieku wyno-

siła tylko ok. 0,1 l/s. Jednocześnie odpływająca z Jeziora Łasińskiego Małego woda jest źródłem

biogenów dla pobliskiego Jeziora Łasińskiego Zamkowego.

Jezioro Nogat

Przez jezioro przepływa Gardeja. Zlewnia całkowita jeziora prawie w całości zajęta jest przez

grunty rolnicze, użytkowane głównie przez wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Jest typowym

jeziorem rynnowym, o słabo urozmaiconej linii brzegowej. Jezioro Nogat charakteryzuje się zespo-
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łem niekorzystnych cech naturalnych. Podatność na degradację jeziora odpowiada III kategorii.

W sezonie letnim jezioro było stratyfikowane termicznie. Tlen rozpuszczony występował je-

dynie do głębokości 4,0 m. i obejmował swym zasięgiem epilimnion i górną część metalimnionu.

Poniżej występowała rozległa strefa beztlenowa. Wody jeziora zawierały znaczne ilości substancji

biogennych. Wysokie koncentracje związków fosforu i azotu stwierdzono zarówno w warstwie

powierzchniowej jak i beztlenowej warstwie naddennnej. Tak znaczna zawartość biogenów w epi-

limnionie spowodowała intensywny rozwój fitoplanktonu, co potwierdziła wartość chlorofilu “a”.

Przezroczystość wód ograniczona została latem do 0,6 m. W fitoplanktonie przeważały sinice,

licznie występowały także okrzemki i zielenice. Wiosną w wodach jeziora stwierdzono bardzo wy-

sokie ponadnormatywne stężenia pestycydów z grupy chloroorganicznej.

Sumaryczna ocena jakości wód jeziora Nogat dokonana według wskaźników podstawowych

wskazuje na III klasę czystości. Jednak ze względu na przekroczenie dopuszczalnych normatywów

pestycydów chloroorganicznych zgodnie z obowiązującą metodyką ocenę jakości należy zweryfi-

kować i zaliczyć wody jeziora jako pozaklasowe.

W porównaniu z wynikami badań z 1989 r. jakość wód jeziora oceniona według parametrów

podstawowych zasadniczo nie uległa zmianie.

Jezioro Szynwałd

Jest silnie zarastającym płytkim jeziorem, otoczonym gruntami rolnymi. W latach 80.

XX w. jezioro wykorzystywane było do intensywnej hodowli karpia. Na odpływie wybudowano

mnich, który umożliwiał regulowanie poziomu wody w jeziorze. W okresie odłowów karpia nastę-

powało spuszczenie ok. 50 % objętości całkowitej wody, tak że maksymalna głębokość wynosiła

ok. 1,0 m. Do jeziora rocznie wrzucano około 60 ton karmy (groszek zielony, mieszanki zbożowe),

które były pokaźnym źródłem biogenów.

Podatność na degradację jeziora Szynwałd, ze względu na niekorzystne warunki morfome-

tryczne i zlewniowe wykracza poza kategorię.

Jezioro Szynwałd badane było latem 1988 r. Niewielka głębokość jeziora powoduje, że tem-

peratura w okresie letnim jest wyrównana w pionie, a tlen rozpuszczony występuje od powierzchni

do dna. Wody jeziora Szynwałd zawierały wysokie pozaklasowe stężenia fosforu całkowitego i

azotu całkowitego. Produkcja pierwotna była w związku z tym bardzo wysoka. Fitoplankton ogra-

niczył przezroczystość wód do zaledwie 0,5 m. Brak badań wiosennych oraz niepełny zakres wskaź-

ników oznaczonych latem nie pozwalają na pełną ocenę jakości wód jeziora według SOJJ. Jednak

wartości wskaźników troficznych (fosfor całkowity, azot całkowity, widzialność krążka Secchi’ego)

wskazują, że jezioro należy do typu hipertroficznego a jego jakość wód wykracza najprawdopo-

dobniej poza klasę.
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Jezioro Święte
Jest bardzo płytkim, śródpolnym jeziorem. Zlewnia całkowita o powierzchni 9,9 km2 posiada

charakter wybitnie rolniczy. W strukturze użytkowania ziemi dominują grunty rolne. Do zachodnie-

go dopływu jeziora odprowadzane były przez szereg lat ścieki z oczyszczalni mechaniczno-biolo-

gicznej w Plesewie. W latach 1970-1988 z jeziora czerpana była woda do nawadniania okolicznych

pól. Zlewnia całkowita zajmowała pierwotnie znacznie większą powierzchnię, gdyż przez jezioro

przepływała rzeka Babka, odwadniająca między innymi duże Jezioro Goryńskie. W latach 70. XX

w. zmieniono bieg koryta rzeki, omijając jezioro Święte. Podatność na degradację jeziora Święte

jest bardzo wysoka i wykracza poza kategorię.

Ze względu na niewielką głębokość, temperatura wody w pionie była wyrównana. Podczas

sezonu letniego tlen rozpuszczony występował w całej objętości mas wodnych. Intensywna foto-

synteza glonów powodowała silne przesycenie tlenem warstwy powierzchniowej. Zakwit wody,

który tworzyły nitkowate sinice, ograniczył widzialność krążka Secchi’ego do zaledwie 0,3 m. Wysoka

produkcja pierwotna możliwa była ze względu na znaczne koncentracje związków biogennych,

wykraczające poza klasę.

Ocena stanu czystości dokonana na podstawie SOJJ wskazuje na pozaklasowy charakter wód

jeziora Święte.

Jezioro Kuchnia

Jest płytkim jeziorem przez które przepływa Gardeja, powodująca ponad 30-krotną wymianę

wody zbiornika w ciągu roku. Intensywnie użytkowane turystycznie. Większość domków letnisko-

wych położona jest w granicach gminy Gardeja (województwo pomorskie). W zlewni całkowitej

przeważają grunty rolne. Bezpośrednie otoczenie jeziora porastają lasy. Jezioro Kuchnia charakte-

ryzuje się niekorzystnymi cechami morfometrycznymi i zlewniowymi, dlatego też podatność na

degradację wykracza poza kategorię.

Pomimo niewielkiej głębokości maksymalnej w jeziorze istniała częściowa stratyfikacja ter-

miczna wód. Natleniona była jedynie warstwa epilimnionu, sięgająca do głębokości 3,0 m. Poniżej

panowały warunki beztlenowe i wyczuwalny była zapach siarkowodoru.

Zawartość związków biogennych w jeziorze była wysoka i powodowała nadmierny rozwój

fitoplanktonu. Wysoką produkcję pierwotną potwierdzała wartość chlorofilu “a”. Letni fitoplank-

ton, w którym dominowały sinice ograniczał przeźroczystość wód do 0,6 m.

Badania wiosenne wykazały ponadnormatywną zawartość w wodzie pestycydów z grupy chlo-

roorganicznej.

Jakość wód jeziora Kuchnia przeprowadzona według wskaźników podstawowych wskazuje

na III klasę czystości. Jednak ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń pestycydów

chloroorganicznych ocenę jakości wód należy zweryfikować i zaliczyć wody jeziora jako pozakla-
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sowe.

W porównaniu z wynikami badań z 1989 r. jakość wód jeziora Kuchnia określana na podsta-

wie parametrów podstawowych nie uległa zasadniczym zmianom.

Ocena jakości wód pozostałych jezior

Jakość wód najmniejszych jezior gminy Łasin kształtowana jest przede wszystkim przez do-

pływ zanieczyszczeń obszarowych, ponieważ zlewnie tych jezior posiadają charakter wybitnie rol-

niczy. Ich niekorzystne warunki morfometryczne powodują, iż są one narażone na eutrofizację w

większym stopniu niż jeziora duże, których stan czystości wód w gminie Łasin jest niezadowalający

(poza klasa), a koncentrację fosforu całkowitego w epilimnionie wynoszą 0,090-0,790 mgP/dm3.

Należy zatem sądzić, iż jakość wód małych zbiorników wodnych nie będzie się zasadniczo

różnić od jakości wód dużych jezior. W drobnych zbiornikach wodnych występować będą zatem

wysokie koncentracje fosforu całkowitego, co sprzyja powstawaniu zakwitów glonów ograniczają-

cych znacznie przezroczystość wód. W warstwach naddennych głębszych jezior dochodzić może do

odtlenienia, co sprzyja uwalnianiu fosforanów z osadów dennych. W jeziorach tych, silnie eutroficz-

nych i hipertroficznych, fosfor stale uwalniany z osadów dennych, może być eksportowany poza

ekosystem, co powoduje iż są one źródłem zanieczyszczeń. Jako przykład jeziora eksportującego

fosfor jest Jezioro Łasińskie Małe.

1.2.4. Zróżnicowanie troficzne jezior gminy Łasin

W gminie Łasin przeważają jeziora polimiktyczne, czyli mieszane wielokrotnie w ciągu roku.

W niektórych z nich może wykształcać się, przy stabilnej, bezwietrznej pogodzie częściowa straty-

fikacja wód, w której strefa skoku termicznego sięga do dna. Taki układ termiczny obserwowany

był w Jeziorze Łasińskim Zamkowym i Kuchnia. Jedynym typowym jeziorem dimiktycznym jest

Nogat. Podczas stagnacji letniej występuje w jeziorze pełna stratyfikacja termiczna wody. Tempera-

tura wód hipolimnionu (7,3 °C) wskazuje na względnie długie mieszanie wód (eumiksja) i opóźnio-

ne w związku z tym powstawanie stratyfikacji termicznej.

W większości badanych jezior panowały w warstwach naddennych warunki beztlenowe, bę-

dące następstwem wysokiej produktywności wód. Całkowity deficyt tlenowy w jeziorze Nogat

występował poniżej głębokości 6,0  m, a w Jeziorze Łasińskim Zamkowym i Kuchnia poniżej izoba-

ty 4,0 m. Krzywe tlenowe badanych jezior posiadały kształt klinogrady, która charakterystyczna jest

dla jezior wysokiej trofii. W płytkich polimiktycznych jeziorach Szynwałd i Łasińskie Małe, tlen

rozpuszczony obecny był w całym słupie wody.

Badane jeziora gminy Łasin są bardzo zasobne w związki biogenne (Tab. 10). Zakres koncen-

tracji fosforu całkowitego podczas okresu letniego w powierzchniowej warstwie wody wynosił od
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0,090 mgP/dm3 (jezioro Nogat) do 0,790 mgP/dm3 (Jezioro Łasinskie Małe). Azot całkowity występo-

wał w analizowanych jeziorach w zakresie od 2,29 mgN/dm3 (jezioro Kuchnia) do 3,40 mgN/dm3 (jezio-

ro Święte).

W jeziorach zasobnych w związki biogenne wielkość produkcji pierwotnej wyrażona wskaź-

nikiem chlorofil “a” osiągała wartości od 79,1 mg/m3 (jezioro Kuchnia) do 220,4 mg/m3 (jezioro

Święte).

Przezroczystość wód we wszystkich badanych jeziorach obniża się podczas lata poniżej war-

tości 1,0 m. Widzialność krążka Secchi’ego wynosi latem jedynie 0,3-0,6 m.

W klasyfikacji troficznej stosowanej przez Hillbricht-Ilkowską i innych (1996) dimiktyczne

jezior Nogat wykazuje cechy silnej eutrofii, natomiast jeziora polimiktyczne zaliczyć należy do typu

hipertroficznego (Tab. 10).

1.2.5. Ocena zagrożeń nietroficznych

Problem zakwaszenia wód jezior gminy Łasin jest niewielki. Wysoka zawartość w glebach węgla-

nów wapnia i magnezu powoduje, że w wodach jony te występują w znacznych ilościach, co powoduje,

że wody jezior są dobrze zbuforowane. Miernikiem odporności na proces zakwaszenia jest zasadowość.

We wszystkich badanych jeziorach najniższa wartość zasadowości występująca z reguły w okresie letnim

przekraczała wartość 1,6 mval/dm3 (Tab. 11). Wg propozycji Wróbla (1988) wody o zasadowości po-

wyżej 1,5 mval/dm3 uznać można za odporne na zakwaszenie. Odczyn wód wszystkich jezior w okresie

letnim był słabo alkaliczny lub alkaliczny (Tab. 11).

Zagrożeniem dla jezior, a szczególnie organizmów w nich funkcjonujących, są zanieczyszcze-

nia toksyczne. Z uwagi na rolnicze użytkowane ziemi w gminie Łasin w jeziorach może być obser-

wowany wzrost koncentracji pestycydów. Ponadnormatywne stężenia pestycydów z grupy chloro-

organicznej  stwierdzono w jeziorach Nogat i Kuchnia.

Podstawowe wskaźniki troficzne jezior w szczycie stagnacji letniej (warstwa epilimnionu)
Tab. 10

nazwa jeziora rok
badań

fosfor
całkowity

(mgP/dm 3)

azot
całkowity

(mgN/dm 3)

chlorofil
(mg/m 3)

widzialność
krążka

Secchi’ego
(m)

klasa
czystości
wg SOJJ

klasyfikacja
troficzna**

Kuchnia 1999 0,110 2,29 79,1 0,6  poza klasą hipertroficzne
Łasińskie Małe 2003 0,790 2,53 101,6 0,4 poza klas ą* hipertroficzne

Łasińskie
Zamkowe 2001 0,140 3,01 172,0 0,3 poza klasą hipertroficzne

Nogat 1999 0,090 2,42 86,6 0,6 poza klasą silnie eutroficzne
Szynwa łd 1988 0,391 3,03 - 0,5 poza klasą* hipertroficzne
Święte 1993 0,190 3,40 220,4 0,3 poza klasą hipertroficzne

* klasa określona na podstawie badań letnich ** wg Hillbricht-Ilkowskiej i in., 1996
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2. Wody podziemne

2.1. Jakość zwykłych wód podziemnych na terenie gminy Łasin w latach
1996-2003

Badania jakości wód podziemnych prowadzone są w Łasinie na terenie dawnej bazy SKR z

częstotliwością poboru prób raz w roku. Odwiert jest zlokalizowany w czwartorzędowym piętrze

wodonośnym na głębokości 28 m.

Badania obejmowały następujące parametry: odczyn pH, przewodnictwo elektryczne, barwa,

mętność, osad, zasadowość, kwasowość, wodorowęglany, twardość ogólna i węglanowa, krze-

mionka, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, siarczany, chlorki, żelazo, mangan, po-

tas, sód, wapń, magnez, fosforany, fluorki, związki rozpuszczone, węgiel organiczny, cyjanki, ołów,

cynk, chrom, miedź, nikiel, kadm, glin, arsen, stront, brom, bar, bor, molibden.

W załączonej Tab. 12 zawarto wyniki badań z lat 1996 – 2003. Analizowane wskaźniki

analityczne pogrupowano na nietoksyczne i toksyczne. Wśród tych ostatnich są: arsen, azotany,

azotyny, cyjanki, fluorki, chrom, glin, kadm, miedź, nikiel, ołów. Liczby w poszczególnych rubry-

Odczyn i zasadowość jezior w okresie letnim (warstwa epilimnionu)

Tab. 11

nazwa jeziora rok
badań

odczyn
(pH)

zasadowość
(mval/dm3)

Kuchnia 1999 8,3 4,3
Łasińskie Małe 2003 9,1 3,1

Łasińskie Zamkowe 2001 9,2 2,0
Nogat 1999 8,6 4,4

Szynwałd 1988 8,4 -
Święte 1993 8,9 1,6

Tab. 12

656 Łasin Łasin Q 28,0 W 3

Stratygrafia wód: Rodzaj wód: Użytkowanie terenu:

Q - czwartorzędowe W – wody wgłębne 1 – lasy
X – trzeciorzędowe
K - kredowe

G – wody gruntowe 3 – grunty orne z przewagą gospodarki rozdrobnionej
5 – nieużytki naturalne
7 – obszary zabudowane
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kach tabeli oznaczają ilość wskaźników ocenionych w odpowiednich klasach w celu wyznaczenia jakości

zwykłych wód podziemnych. Kolorowa kolumna oznacza klasyfikację wyznaczoną dla danej serii badań.

Dopuszcza się przekroczenie granic wyznaczonej klasy czystości do 3 wskaźników, o ile nie są one tok-

syczne.

Analizowane są wody surowe, nieuzdatnione.

Klasyfikacji dokonano na podstawie publikacji Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska

“Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód pod-

ziemnych”, BMŚ Warszawa 1995. Wg tej metodyki wody podziemne dzieli się na:

- wody o najwyższej jakości  - klasa 1a

- wody o wysokiej jakości – klasa 1b

- wody o średniej jakości – klasa II

- wody o niskiej jakości – klasa III.

Badania jakości wód w latach 1996 – 2003 wykazują niestabilny stan składu chemicznego

wód, co może świadczyć możliwości okresowych dopływów zanieczyszczeń. W roku 1996 stwier-

dzono nadmierne ilości azotynów, zaliczanych do wskaźników toksycznych. Kolejny rok przyniósł

zdecydowaną poprawę jakości. W roku 1999 i 2001 wody odwiertu na terenie dawnej bazy SKR

zakwalifikowano do wód niskiej jakości – III klasa. W roku 2001 ponownie stwierdzono podwyż-

szone wartości azotynów. Ostatnie 2 lata wskazują na poprawę – klasa II średniej jakości. Na wyso-

kim poziomie utrzymuje się stężenie żelaza oraz wodorowęglanów.

Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych na terenie gminy Łasin
Tab. 13

Seria Ilość wyników w poszczególnych klasach

pom. Wskaźniki nietoksyczne Wskaźniki toksyczne UwagiNaz
wa

Rok Ia Ib II III Ia Ib II III NOK

1996 9 6 2
3 HCO#

Fe,
Mn,

7 3 0 0 1 NO2
Fe – 8,9 mg\ l -

1997 13 3

4 Mn,
PE,
Fe,
PO4

1 K 7 3 0 0 0

1999 6 7 3
4  HCO#

Mn,
Fe, K

5 5 0 0 0 Fe – 12,0 mg\dm3 - poza klasą

2001
9 7 3 TwO,

Mn 1 Fe 8 1 0 1  NO 2 0 Fe – 9,9 mg\dm3 -
2002

8 7 3 3  HCO3
Mn, Fe 10 1 0 0 0 Fe – 9,9 mg\dm3 -

Ła
si

n

2003
7 8 3 PE,

PO4

2  HCO3
Fe 10

1 0 0 0 Fe – 9,4 mg\dm3 -

poza klasą

poza klasą

poza klasą

poza klasą

Fe – żelazo
Mn – mangan
PE - przewodnictwo elektryczne
HCO3 - wodorow ęglany
K - potas
PO4 – fosforany
NO2 - azotyny

wysokiej
jako

Klasa Ib

ści klasyfikacji

Klasa II
średniej
jakości

niskiej
jakości

Klasa III NOK
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3. Powietrze atmosferyczne

3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Wprowadzanie do powietrza substancji, które nie są jej naturalnymi składnikami lub w takich

ilościach, że przekraczają właściwy dla nich zakres stężeń, są to zanieczyszczenia powietrza. Zanie-

czyszczeniami powietrza są pyły i gazy:

- pyły jako popioły lotne, sadza, stałe związki organiczne,

- gazy jako dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, lotne związki organiczne i inne,

Ze względu na źródła emisji zanieczyszczenia dzielimy na:

- energetyczne (pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla) –powstające z energe-

tycznego spalania paliw,

- technologiczne (pyły, wszelkie związki organiczne i nieorganiczne) – powstające w

procesie produkcyjnym, usługowym,

- motoryzacyjne (tlenki azotu, tlenek węgla, lotne związki organiczne , sadza) – powsta-

jące ze spalania paliw silnikowych.

Emisja energetyczna

Emisję substancji do powietrza ze spalania energetycznego paliw na terenie miasta i gminy

Łasin ustalono następująco:

1. Emisja z ważniejszych jednostek ustalono na podstawie:

- zużycia paliw,

- dostępnej sprawozdawczości

2. Szacunkową wielkość emisji ze spalania paliw na potrzeby mieszkańców (gospodarstwa

domowe z indywidualnymi źródłami ciepła) obliczono korzystając z ogólnie stosowanych w

inżynierii ochrony atmosfery metod i form obliczeniowych przy następujących założeniach:

- przyjęto, że na potrzeby 1 mieszkańca rocznie zużycie węgla wynosi 1 Mg o przeciętnej

zawartości siarki palnej 0,5% i zawartości popiołu 12%

- przyjęto, że na potrzeby jednego gospodarstwa domowego opalanego gazem ziemnym

zużycie roczne wynosi 3000 m3,

- przyjęto, że na potrzeby jednego gospodarstwa domowego opalanego olejem opało-

wym zużycie roczne wynosi 2,2 m3.

Emisja zanieczyszczeń z gospodarstw domowych obliczona na podstawie podanych powyżej zało-

żeń może się różnić od emisji od rzeczywistej. Przyczyną tego może być:

- stosowanie węgla o różnych parametrach (zawartości siarki palnej, zawartości popio-

łu),

-stosowanie drewna jako paliwa,
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- spalanie w piecach odpadów (tworzywa sztuczne, papier, tektura).

Zestawienie emisji energetycznej z ważniejszych jednostek gospodarczych oraz z gospodarstwach

domowych zamieszczono w poniższych tabelach.

Z analizy wyżej zaprezentowanych danych liczbowych wynika wyraźna dominacja emisji za-

nieczyszczeń z energetycznego spalania węgla kamiennego. Ilość zanieczyszczeń ze spalania oleju

opałowego i gazu stanowi znikomy procent emisji sumarycznej emisji ze spalania paliw. Ponadto

można zauważyć, że emisja z indywidualnych palenisk gospodarstw domowych stanowi w przypad-

ku miasta Łasina około 65% globalnej emisji, a w przypadku terenu gminy rzędu 98%.

Należy podkreślić, że emisja z energetycznego spalania paliw jest ograniczona przede wszyst-

kim do sezonu grzewczego. Stąd jakość powietrza w sezonie zimowym jest znacznie gorsza niż w

sezonie letnim co wykazano w pkt “Stan czystości powietrza atmosferycznego w mieście i gminie

Łasin”.

Miasto Łasin :
 Zestawienie wielkości odprowadzanego ładunku zanieczyszczeń do powietrza w ciągu roku

Tab. 14

Wielko ść emisji  zanieczyszczeń

Pył SO2 NOx COLp.
Nazwa jednostki organizacyjnej

-  obiekt kg kg kg kg

1 Zak ład Gospodarki Komunalnej/węgiel 9446,8 7774,7 5327,3 29375,6

2 Wytwórnia Opakowa ń Blaszanych „Beczkpol” sp. z
o.o. /olej opałowy 261 551 725 87

3 Szko ła Podstawowa w Łasinie/olej opałowy 12,1 626,6 329,8 82,5

4 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Łasinie/węgiel 5199,3 2310,8 288,9 12998,2

4 SP ZOZ w Łasinie ul. Grudziądzka/gaz 2,7 7,1 221,5 63,8

5 Urząd Miasta i Gminy w Łasinie/olej opałowy 1,6 83,0 43,7 10,9

6 Zespó ł Szkół im. Jagiellończyka w Łasinie/gaz 0,4 1,0 32,3 9,3

Razem z g łównych źródeł emisji 14923,9 11354,1 6968,5 42627,3

Szacunkowa wielkość emisji ze spalania paliw na
potrzeby mieszkańców (opalane węglem) 31266 17370 1737 78165

Szacunkowa wielkość emisji ze spalania paliw na
potrzeby mieszkańców (opalane gazem) 9,5 25,3 791,2 227,9

Szacunkowa wielkość emisji ze spalania paliw na
potrzeby mieszkańców (opalane olejem
opa łowym)

5,8 301,0 158,4 39,6

Suma z indywidualnych źródeł gospodarstw
domowych 31281,3 17696,3 2686,6 78432,5

Razem z terenu miasta 46205,2 29050,5 9655,1 121059,8
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Emisja technologiczna

Na terenie miasta i gminy nie są zlokalizowane duże zakłady przemysłowe. Z reguły są to nieduże

obiekty w rodzaju: masarnie (emisja związków organicznych, tlenku węgla, pyłów z wędzarni), lakiernie

(emisja lotnych związków organicznych), stacje paliw (emisja oparów benzyn), warsztaty samochodowe,

oczyszczalnia ścieków (emisja odorów), składowisko odpadów (emisja metanu, odorów), fermy hodow-

lane (emisja odorów). Wielkość emisji zanieczyszczeń technologicznych z tych obiektów jest mała, a

zasięg oddziaływana ogranicza się do niewielkiego terenu. W skali miasta i gminy emisja technologiczna

nie stanowi problemu to lokalnie mogą występować uciążliwości szczególnie w obszarach zwartej zabu-

dowy, gdzie odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza odbywa się niskimi emitorami.

Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych są: droga krajowa nr 16 (Dolna

Grupa – Augustów), a w dalszej kolejności droga wojewódzka Radzyń Chełmiński-Łasin i droga

wojewódzka Łasin-Nowe Miasto Lubawskie. Wszystkie w/w drogi przebiegają przez miasto Łasin.

Długość poszczególnych dróg oraz natężenie ruchu pojazdów na terenie gminy wynosi:

- droga krajowa nr 16 od granicy zachodniej gminy do miasta Łasina:

- długość - 6,5 km,

- natężenia ruchu – 1440 samochodów osobowych i 200 samochodów ciężarowych na

dobę,

- droga krajowa nr 16 od miasta Łasina na wschód:

Gmina Łasin :
Zestawienie wielkości odprowadzanego ładunku zanieczyszczeń do powietrza w ciągu roku 

  Tab. 15

Wielkość emisji  zanieczyszczeń
Pył SO2 NOx COLp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

kg kg kg kg

1 Spó łdzielnia Mieszkaniowa Nabywców w Nowych
Jankowicach/w ęgiel 502,9 424,1 27,9 1257,3

2 Spó łdzielnia Mieszkaniowa Nabywców w Nowych
Jankowicach/olej opa łowy 2,9 8,0 80,4 20,1

3 Gimnazjum nr 2 w Jankowicach/olej opa łowy 2,3 121,4 63,9 16,0

4 Szko ła Podstawowa w Zawdzie/olej opałowy 2,1 109,2 57,5 14,4

5 Szko ła Podstawowa w Wydrznie/olej opałowy 1,8 94,8 49,9 12,5

6 Szko ła Podstawowa w Szonowie/olej opałowy 1,9 97,0 51,0 12,8

7 Szko ła Podstawowa w Przesławicach/olej
opa łowy 1,7 89,1 46,9 11,7

Razem z g łównych źródeł emisji 515,6 943,6 377,5 1344,8

• Szacunkowa wielko ść emisji ze spalania paliw
na potrzeby mieszka ńców 97002 53890 5389 242505

Razem z terenu gminy 97517,6 54833,6 5766,5 243849,8

 /rodzaj paliwa
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- długość - 10 km,

- natężenia ruchu – 910 samochodów osobowych i 196 samochodów ciężarowych na

dobę,

- droga wojewódzka Radzyń Chełmiński-Łasin:

- długość - 6 km,

- natężenia ruchu – 1050 samochodów osobowych i 90 samochodów ciężaro wych na

dobę,

- droga wojewódzka Łasin - Nowe Miasto Lubawskie:

- długość - 9 km,

- natężenia ruchu – 730 samochodów osobowych i 70 samochodów ciężarowych  na

dobę,
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Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od rodzaju pojazdów, stosowanego paliwa i natężenia

ruchu. Przy obliczaniu szacunkowych ilości zanieczyszczeń przyjęto następujące założenia:

- samochody osobowe jako paliwa używają benzyny przy średnim zużyciu 8 dm3 pali-

wana 100 km (6 kg),

- samochody ciężarowe jako paliwa używają oleju napędowego przy średnim zużyciu

30 dm3 paliwa na 100 km (25 kg),

- Wartości wskaźników emisji dla samochodów ciężarowych na olej napędowy wynoszą:

- Wskaźnik emisji dwutlenku azotu : 47 [g/kg paliwa]

- Wskaźnik emisji  tlenku węgla : 34,5 [g/kg paliwa.]

- Wskaźnik emisji  NMVOC*) : 11,5 [g/kg paliwa.]

- Wskaźnik emisji  sadzy : 5,85 [g/kg paliwa.]

- Dla samochodów osobowych wartości wskaźników wynoszą: dla samochodów bez katali-

zatorów :

- Wskaźnik emisji dwutlenku azotu :             34,6 [g/kg paliwa]

- Wskaźnik emisji  tlenku węgla  : 211,5 [g/kg paliwa.]

- Wskaźnik emisji  NMVOC*)  : 43,0 [g/kg paliwa.]

- dla samochodów z katalizatorami :

- Wskaźnik emisji dwutlenku azotu :            7,1 [g/kg paliwa]

- Wskaźnik emisji  tlenku węgla  : 43,7 [g/kg paliwa.]

- Wskaźnik emisji  NMVOC*)  : 8,9 [g/kg paliwa.]

- 50 % z samochodów osobowych będzie posiadało katalizatory spalin
*)NMVOC =  niemetanowe VOC (lotne związki organiczne -Volatile Organic Compounds) w

tym węglowodory  niemetanowe- np. szeregu etylenowego, aromatyczne i  in.

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych z drogi

krajowej nr 16 i dróg wojewódzkich stanowi znaczny ładunek w globalnej emisji zanieczyszczeń do

powietrza na terenie miasta i gminy Łasin. Z danych literaturowych wiadomo, że oddziaływanie zanie-

czyszczeń motoryzacyjnych ogranicza się praktycznie do kilku, kilkunastu metrów od osi jezdni. Tym

samym najbardziej narażeni na oddziaływanie emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych (i nie tylko - rów-

Tab. 16

Roczny ładunek zanieczyszczeń  [Mg]

Rodzaj emisji samochody bez
katalizatorów

samochody z
katalizatorami samochody na olej

nap ędowy Łącznie
Eos

NOx 49,3 10,1 75,1 134,5
Eos

CO 30,1 62,2 55,1 147,4

Eos
NMVOC 61,2 12,7 18,4 92,3

Eos
sadza -------- --------- 9,3 9,3
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nież oddziaływanie na klimat akustyczny, wibracje) będą mieszkańcy posesji zlokalizowanych blisko tych

dróg. Należy zauważyć, że z uwagi na rozwój motoryzacji z czasem oddziaływanie będzie to coraz więk-

sze.

Wartości przedstawione dla Łasina- miasta i gminy-wieś są wartościami względnymi. Ich znaczenie

zobrazować może porównanie tych samych parametrów dla obszarów takich jak Toruń, Grudziądz czy

gmina Łysomice, gdzie natężenie ruchu pojazdów na drogach krajowych osiąga wartości od 1000 poj./

godz. do 4000 poj./godz. Niemniej przedstawione wartości zanieczyszczeń motoryzacyjnych stanowią

lokalne źródła zagrożeń powietrza atmosferycznego, które mogą przy niekorzystnych warunkach pogo-

dowych stwarzać uciążliwości dla zdrowia mieszkańców.

3.2. Stan czystości powietrza atmosferycznego w mieście i gminie Łasin

3.2.1. Miasto Łasin

Na terenie miasta Łasina, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził w latach

1996-2003 badania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu metodą

pasywną w 1 punkcie pomiarowym z miesięczną ekspozycją próbników. Punkt pomiarowy zlokali-

zowano na końcu ulicy Sportowej, niedaleko jeziora Zamkowego, po lewej stronie drogi do jeziora.

Poniżej zamieszczono zdjęcia zrobione w dniu 30 października 2002 roku w punkcie pomia-

rowym. Każde ze zdjęć zostało wykonane w innym kierunku świata.

Zdjęcie wykonane w kierunku wschodnim. Na 
pierwszym planie widoczny jest słup, na którym 
zawieszano do ekspozycji próbniki pasywne. W 
oddali zabudowa mieszkaniowa - osiedle domków 
jednorodzinnych w rejonie ulicy Sportowej, 
Olimpijskiej i Okrężnej. 

Fot. 1

Zdjęcie wykonane w kierunku 
północnym. W oddali widoczny 
b u d y n e k  s z k o ł y  p r z y  
ul.M.Skłodowskiej-Curie.

Fot. 2
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Zastosowana metoda analityczna wykorzystuje pasywne pobieranie próbek. Polega ono na

ekspozycji w badanym powietrzu próbnika pasywnego o średnicy 25 mm i głębokości 10 mm. Prób-

nik wykonany jest z barwionego na czarno polietylenu w celu wyeliminowania wpływu światła

słonecznego.

Dla zwiększenia dokład-

ności pomiarów, w punkcie pomiaro-

wym zawieszano po 3 próbniki pasyw-

ne na ekspozycję miesięczną, a za wy-

nik końcowy przyjęto średnią arytme-

tyczną z wyników z trzech próbników.

Próbniki przywiązuje się za pomocą

żyłki o długości co najmniej 10 cm do

poziomego wysięgnika (drutu) przy-

mocowanego do słupa. Wysokość za-

wieszenia próbników nad poziomem

gruntu wynosiła 3 metry. Do badań wy-

korzystano wersję próbników z nośni-

kami absorbentów w postaci dwóch

metalowych siateczek.

Fot. 3

Zdjęcie  wykonane  w kierunku 
południowym. Za polami uprawnymi 
widoczna tafla jeziora Zamkowego

Fot. 4

Zdjęcie wykonane w kierunku 
zachodnim. Po lewej stronie w oddali 
widoczne jezioro Zamkowe.

            Fot. 1
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Na podstawie uzyskanych wyników z lat 1996-2003 można stwierdzić, że pod względem

zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki stan czystości powietrza w mieście kształtuje się na śred-

nim poziomie na tle województwa kujawsko – pomorskiego, natomiast na tle otaczającej miasto gminy

Łasin, stężenie SO2 jest nieco wyższe. Najwyższe stężenie średnie roczne dwutlenku siarki zanotowano w

1996 roku - 20,4 µg/m3.

Nie zanotowano żadnego przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń średnich rocznych,

które w latach 1996-1997 wynosiło 32 µg/m3, a w latach 2000-2001 40 µg/m3. W roku 2002 obo-

wiązywał poziom dopuszczalny średni dla roku kalendarzowego tylko ze względu na ochronę roślin

(dotyczy wyłącznie punktów pomiarowych spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Śro-

dowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. - Dz.U.Nr 87, poz.798, tzn. punktów zlokalizowanych w odległo-

ści ponad 20 kilometrów od aglomeracji lub ponad 5 km od innych obszarów zabudowanych, insta-

lacji i głównych szlaków komunikacyjnych

oraz reprezentatywnych dla obszaru o po-

wierzchni co najmniej 1000 km2) – 40 µg/

m3, a w roku 2003 analogiczny poziom –

20 µg/m3.

W wieloleciu obserwuje się systema-

tyczny spadek stężeń średnich rocznych

dwutlenku siarki w Łasinie. Ta korzystna

tendencja obserwowana jest również na te-

renie całego województwa kujawsko – po-

morskiego, a także na terenie kraju. W ciągu 7 lat poziom stężeń SO2 w Łasinie uległ 3-krotnemu

obniżeniu.

Wyniki pomiarów imisji pasywnej SO2 i NO  z lat 1996 - 2003 r. w mieście Łasinie
Tab.17

stężenie średnie roczne SO2 (µg/m 3) stężenie średnie roczne NO2 (µg/m 3)
Lokalizacja punktu 1996 r. 1997 r. 2000/2001 2002/2003 1996 r. 1997 r. 2000/2001 2002/2003

ul. Sportowa 20,4 14,1 7,2 6,1 10,0 10,2 11,8 9,4

2000/2001 – oznacza 12-miesięczną serię pomiarową (II półrocze 2000 r. i I półrocze 2001 r.)
2002/2003 – oznacza 12-miesięczną serię pomiarową (II półrocze 2002 r. i I półrocze 2003 r.)

2

0

5

10

15

20

25

1996 r. 1997 r. 2000/2001 2002/2003

µg
/m

3

        Ryc.  13
Średnioroczne stężenie SO  w Łasinie2

SO 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1996 r. 11,7 28,7 7,7 - - - 0,3 - 4,7 7,0 52,7 50,3
1997 r. 34,7 29,3 - - 12,3 10,7 11,3 0,3 10,7 1,0 14,0 16,3
2000 r. - - 1,0 6,0 6,7 12,0
2001 r. 21,3 9,7 7,0 4,3 3,0 1,0
2002 r. 1,0 1,0 1,0 3,0 7,7 18,3
2003 r. 17,7 10,0 6,7 4,0 2,0 1,0

Stężenia średnie miesięczne SO2 – punkt pomiarowy w Łasinie (µg/m3)
Tab. 18
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W punkcie pomiarowym w Łasinie wyraźnie

zaznaczył się typowy dla zanieczyszczeń pochodze-

nia energetycznego przebieg stężeń, z maksimum w

miesiącach zimowych (sezon grzewczy) i minimum

w lecie. Wyraźna dominacja sezonu grzewczego

wskazuje na duży udział emisji energetycznej w tym

okresie w ogólnej emisji w mieście.

W centrum mniejszych miast, często o zwartej

kilkukondygnacyjnej zabudowie, niska emisja ener-

getyczna z palenisk domowych jest przyczyną reje-

strowanych podwyższonych stężeń dwutlenku siarki. Wszelkie działania zmierzające do likwidacji źródeł

niskiej emisji dają pozytywne efekty w postaci poprawy stanu czystości powietrza atmosferycznego.

W przypadku wyników badań dwutlenku azotu z lat 1996 – 2003, rejestrowane stężenia średnie

roczne utrzymywały się poziomie 9,4 – 11,8 µg/m3. W czasie pomiarów nie zanotowano przekroczenia

dopuszczalnego stężenia, które w latach 1996 - 1997 wynosiło 50 µg/m3, a w latach 2000-2001 40 µg/

m3. Od roku 2002 obowiązuje dopuszczalny poziom NO2 średni dla roku kalendarzowego ze względu na

ochronę zdrowia ludzi – 40 µg/m3.

W wieloleciu nie obserwuje się znaczących zmian stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu.

Poziom stężeń pozostaje na podobnym poziomie. Generalnie, na obszarze województwa obserwuje

się powolną tendencję wzrostu stężeń dwutlenku azotu, co ma związek z rosnącym natężeniem ruchu

drogowego i znaczącym udziałem emisji pocho-

dzenia komunikacyjnego.

W Łasinie takiej tendencji nie zaobser-

wowano prawdopodobnie z powodu oddale-

nia punktu pomiarowego od ważnych, ruchli-

wych dróg. Rejestrowane stężenia w Łasinie

są znacznie niższe od średnich dla województwa

kujawsko – pomorskiego. W 12-miesięcznej kam-
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Rys. 14
Roczny przebieg stężeń SO  w Łasinie2

Różnice stężeń między sezonami w Łasinie
Tab. 19

SO2 NO2

półrocze
zimowe

półrocze
letnie

różnica
między

sezonami

półrocze
zimowe

półrocze
letnie

różnica
między

sezonami
1996 r. 26,4 2,5 23,9 11,3 6,2 5,1
1997 r. 19,1 9,1 10,0 16,0 4,4 11,6

2000/2001 10,5 2,3 8,2 15,9 5,8 10,1
2002/2003 10,6 1,7 8,9 12,8 5,9 6,9
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        Rys. 15
Stężenie średnie roczne NO  w Łasinie2 
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panii pomiarów pasywnych (II półrocze 2002 r. –

I półrocze 2003 r.) stężenie średnie roczne z 78

punktów pomiarowych rozmieszczonych na tere-

nie całego województwa wyniosło 19,8 µg/m3, a

w Łasinie było 2-krotnie niższe (9,4 µg/m3).

W rocznych przebiegach stężeń miesięcz-

nych NO2 zaznacza się dominacja sezonu zimo-

wego nad letnim. Fakt takiej sezonowości stężeń

dwutlenku azotu wskazuje na dominującą emisję

tego zanieczyszczenia ze źródeł energetycznych.

3.2.2. Gmina  Łasin

Na terenie gminy Łasin, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził badania zanie-

czyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu metodą pasywną w 1 punkcie pomiaro-

wym z miesięczną ekspozycją próbników w latach 1996-1997. Punkt pomiarowy zlokalizowano we wsi

Jankowice, na trasie Święte – Szynwałd, przy drodze dojazdowej do gospodarstwa, w pobliżu zabudo-

wań należących do Romana Stanowickiego.

Na podstawie uzyskanych wyników

z lat 1996-1997 można stwierdzić, że pod

względem zanieczyszczenia powietrza dwu-

tlenkiem siarki stan czystości powietrza w

gminie Łasin kształtuje się na niskim po-

ziomie na tle województwa kujawsko –

pomorskiego. W związku z tym, że bada-

nia prowadzono tylko przez 2 lata, trudno

określić tendencję wieloletnią. Nie zano-

towano żadnego przypadku przekrocze-

NO2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1996 r. 3,3 8,7 2,7 - - - 4,0 - 8,3 12,0 18,3 23,0
1997 r. 30,0 12,7 - - 4,7 3,0 2,3 5,7 6,3 8,0 14,0 15,3
2000 r. - - 6,7 12,0 19,0 18,3
2001 r. 15,7 24,3 6,0 7,7 4,7 4,0
2002 r. 4,0 3,3 8,3 8,7 16,3 17,0
2003 r. 16,7 8,0 10,3 6,7 7,0 6,0

Stężenia średnie miesięczne NO2 – punkt pomiarowy w Łasinie (µg/m3)

Tab. 20
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nia dopuszczalnych stężeń. Zarejestrowane stężenia średnie roczne SO2 z lat 1996-1997 stanowiły 33 -

47 % wówczas obowiązującego poziomu dopuszczalnego.

W Jankowicach, podobnie jak w Łasinie,

wyraźnie energetycznego przebieg stężeń, z mak-

simum w miesiącach zimowych (sezon grzewczy)

i minimum w lecie. Dominacja sezonu grzewcze-

go wskazuje na duży udział emisji energetycznej

zarówno w mieście, jak i w terenach wiejskich.

W miesiącach letnich notuje się w Jankowicach

znikome wartości stężeń dwutlenku siarki (nawet

poniżej 1 µg/m3), natomiast w zimie stężenia śred-

nie miesięczne przekraczały 40 µg/m3.zaznaczył

się typowy dla zanieczyszczeń pochodzenia.

W przypadku wyników badań dwutlenku azotu z lat 1996 – 1997, rejestrowane stężenia średnie

roczne utrzymywały się poziomie 7,2 – 9,4 µg/m3. W czasie pomiarów nie zanotowano przekroczenia

dopuszczalnego stężenia, które w latach 1996 - 1997 wynosiło 50 µg/m3. Nie zanotowano żadnego

przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń. Zarejestrowane stężenia średnie roczne NO2 stanowiły

Tab. 21

stężenie średnie roczne SO2  (µg/m3) stężenie średnie roczne NO2  (µg/m3)
Lokalizacja punktu 1996 r. 1997 r. 1996 r. 1997 r.

wieś Jankowice 10,6 15,0 7,2 9,4

Wyniki pomiarów imisji pasywnej SO2 i NO  z lat 1996 - 1997 r. w gminie Łasin2

Roczny przebieg stężeń SO   w Jankowicach2
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Stężenia średnie miesięczne SO2 – punkt pomiarowy w Jankowicach (µg/m3)

Tab. 22

Różnice  stężeń między sezonami  w Jankowicach
Tab. 23

SO2 NO2

półrocze
zimowe

pó łrocze
letnie

różnica
między

sezonami

półrocze
zimowe

pó łrocze
letnie

różnica
między

sezonami
1996 r. 19,2 2,1 17,1 9,9 4,5 5,4
1997 r. 22,4 7,7 14,7 14,9 4,0 10,9
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14 - 19 % wówczas obowiązującego poziomu

dopuszczalnego.

W rocznych przebiegach stężeń miesięcz-

nych NO2 zaznacza się dominacja sezonu zi-

mowego nad letnim. Zjawisko wskazuje na do-

minującą emisję tego zanieczyszczenia ze źródeł

energetycznych.

Stężenie średnie miesięczne NO  - punkt pomiarowy w Jankowicach (µg/m )2
3

Tab. 24

Roczny przebieg stężeń NO   w Jankowicach2

Ryc. 19
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3.3. Stan klimatu akustycznego w mieście i gminie Łasin

3.3.1. Hałas przemysłowy

Miasto i gmina Łasin ze względu na swój charakter rolniczy charakteryzuje niewielki stopień

uprzemysłowienia stąd i liczba obiektów stwarzających uciążliwości dla środowiska pod względem

emitowanego hałasu jest niewielka.

Drugim czynnikiem, który ogranicza negatywny wpływ hałasu przemysłowego na środowi-

sko jest bardzo korzystna lokalizacja największych zakładów na granicy miasta na terenach sąsiadu-

jących z terenami niechronionymi. Z zebranego materiału wynika, że na terenie miasta jest 7 zakła-

dów mogących stwarzać uciążliwość przez nadmierną emisję hałasu:

- Przedsiębiorstwo “Sekura” T. Fladrowski.

- Przedsiębiorstwo “Wędlineks” w Łasinie.

- Piekarnia Dziewulski w Łasinie.

- Baza Obrotu Rolnego w Łasinie

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne “Tartech” w Łasinie

- Firma Przewozowa “Trakt” M. Błażejewicz w Łasinie

- Wytwórnia Opakowań Blaszanych “Beczkopol” Sp.z.o.o, ul. Dworcowa

Zakłady te oddziaływują na pobliskie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dopusz-

czalne natężenie hałasu dla terenów budownictwa mieszkaniowego wynoszą zgodnie z rozporzą-

dzeniem RM z dn. 13.05.1998 r. dla pory dziennej leq - 50 dB(A), dla pracy nocnej leq - 40 dB(A).

Wskaźnikiem charakteryzującym stopień zagrożenia hałasem jest liczba mieszkańców i powierzch-

nia obszaru narażona na ponad normatywny hałas od źródeł przemysłowych. Na terenie miasta

narażonych jest około 400 osób, stanowi to około 11 % ludności miasta. Natomiast powierzchnia

terenu zagrożona hałasem wynosi około 1,1 km2.

3.3.2. Hałas komunikacyjny

Na terenie miasta Łasin mamy do czynienia tylko z jednym rodzajem hałasu komunikacyjnego

- hałasem drogowym. Hałas drogowego określono na podstawie pomiarów wykonanych w 1994

(okresie styczeń – luty) i 2002 r. (w okresie od maja do września- w trzech przedziałach czasowych

pory dnia).

Pomiary z roku 1994 wykonano w 15 punktach charakteryzujących główne ulice miasta.

Pomiary wykonano w porze dziennej w godzinach największego ruchu pojazdów 9oo - 16oo. Jedno-

cześnie z pomiarami hałasu dokonywano analizy ilościowej i jakościowej przejeżdżających pojaz-

dów. Wyniki badań przedstawia Tab. 25.
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W tabeli zebrano najistotniejsze dane charakteryzujące stan akustyczny w danym punkcie pomia-

rowym. Głównym wskaźnikiem jest wartość poziomu równoważnego oznaczona jako leq. Wielkość ta

opisuje średni poziom hałasu w ciągu najbardziej niekorzystnych 8 godzin. Łącznie pomiarami objęto 4,5

km ulic w granicach administracyjnych miasta.

 Analiza wyników wykazuje, że na większości głównych ulic miasta przekroczony jest po-

ziom 60 dB(A). Maksymalne wartości zaobserwowano w punktach zlokalizowanych na ulicy Tade-

usza Kościuszki 65,1 dB(A) i na ulicy Rynek 64,7 dB(A). Punkty te charakteryzuje zwarta dwu-

stronnie zabudowana, utrudniająca swobodne rozchodzenie się i absorpcję fal akustycznych. Do-

datkowo odbicia od ścian budynków powodują podwyższenie poziomu hałasu. Na ulicy T. Ko-

ściuszki dodatkowym elementem powodującym wzrost poziomu hałasu jest nachylenie jezdni. Nie-

korzystna sytuacja akustyczna panuje również na pozostałych ulicach w centrum miasta. Na ulicy

Warszawskiej i Grudziądzkiej poziom hałasu oscyluje wokół wartości 63 dB(A). Ogólnie na 2,8 km

Nr

pkt.

pom.

Lokalizacja
Poziom

Leq
natężenie

pojazdów

udział

poj.

ciężkich

zabudowa

1

droga wlotowa z kierunku
Radzynia ok. 200 m od
skrzyż. z  ul. Warszawską

61,3 112 36% dwustronna
 luźne

2

droga wlotowa z kier.
Grudziądza ok. 200 m od
skrzyż. z ul. Warszawską

64,1 96 21% jednostronna
 luźna

3 ul. Warszawska na
wysokości Ratusza 60,8 124 26%

4 ul. Radzyńska na wys.Ratusza 62,3 92 28% zwarta

5 ul.  Grudziądzka na wys.Ratusza 63,9 96 22%

6 ul. T. Ko ściuszki na wys. szpitala 65,1 180 24%

7 ul. Rynek 64,7 192 26%

8 ul. Kościelna na wys. cmentarza 61,2 112 22% luźna

9 ul. 15 Grudnia 60,7 168 35%

10 ul. Dworcowa na wys.dworca PKS 61,3 164 35%

11 ul.  Żeromskiego 51,0 24 50% pojedyncza

12 ul. Odrodzenia Polski na
wys. Szkoły 54,3 82 27% luźna

13 ul. Curie-Skłodowskiej 52,1 62 13%

14 ul.  Młyńska 57,3 64 13%

15 ul. Sportowa 53,2 58 22%

Lokalizacja punktów pomiarowych i wartośći poziomu dzwięku
Tab. 25

jednostronna

 luźna
jednostronna

zwarta
jednostronna

zwarta
dwustronna

zwarta
dwustronna

jednostronna

zwarta
dwustronna

zwarta
dwustronna

jednostronna

dwustronna

luźna
dwustronna

luźna
dwustronna

luźna
jednostronna
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badanych ulic został przekroczony poziom 60 dB(A) stanowi to 62 % ogólnej długości badanych ulic.

Należy zauważyć, że natężenie ruchu pojazdów na tych ulicach w czasie pomiarów było niewielkie. Do-

chodziło do 180 poj./h na najbardziej ruchliwej ulicy Tadeusza Kościuszki, znaczny udział w ogólnym

strumieniu pojazdów miały pojazdy ciężkie i one są odpowiedzialne za tak wysoki poziom hałasu. Wśród

pojazdów ciężkich dominowały ciągniki. Jest to odzwierciedleniem typowo rolniczego charakteru miasta.

Na pozostałych badanych ulicach miasta Łasina poziom dźwięku zawierał się w przedziale 50 - 60 dB.

Natężenie ruchu na tych ulicach wynosiło poniżej 100 poj./h. Mamy tam do czynienia tylko z ruchem

wewnętrznym pojazdów tzn. dojazdem mieszkańców oraz służb komunalnych. Na ulicach tych obserwu-

je się stosunkowo mały udział pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu pojazdów oraz mniejsza jest też

prędkość tych pojazdów.

Przedstawione wyniki poziomu dźwięku dotyczą okresu zimowego. Należy się spodziewać znacz-

nych zmian sytuacji w okresie letnim i wiosenno-jesiennych, gdy nastąpi ożywienie prac w rolnictwie i

będzie wzmożony ruch turystyczny. Zmiana sytuacji akustycznej, będzie w kierunku jej pogorszenia. Można

się spodziewać wzrostu natężenia ruchu pojazdów na głównych ulicach o charakterze przelotowym nawet

o 50 %. Przy takim wzroście natężenia ruchu i utrzymującym się dużym udziale pojazdów ciężkich poziom

równoważny wzrośnie od 3 do 5 dB(A). Nie powinien natomiast ulec zmianom klimat akustyczny bocz-

nych uliczek miasta, gdzie nie widać wpływu od pojazdów rolniczych.

Pomiary hałasu drogowego w 2002 roku wykonano na dwóch stanowiskach w mieście (ul. Gru-

dziądzka 8 i ul. Młyńska 4) i na dwóch stanowiskach na obszarze wiejskim gminy (Nowe Jankowice-

Gimnazjum i Strzelce 34). Pomiary prowadzono przez cztery miesięce letnie, w różnych dniach tygodnia

w trzech przedziałach czasowych pory dnia (600-1200, 1200-1700, 1700-2200).
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Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w roku 2002 realizowane były w ramach metodyki

szczególnej uciążliwości ruchu komunikacyjnego na środowisko zabudowy mieszkaniowej, położonej

bezpośrednio przy głównych trasach, przechodzących przez miasto i gminę. W ramach tej kampanii po-

miarowej wykonywano równocześnie dwa pomiary:

- pomiar 1 m od krawędzi jezdni (emisja)

- pomiar 1,5 m od elewacji budynku (imisja)

Aby uzyskać pełny obraz klimatu akustycznego miasta i gminy pomiary prowadzone były

przez cztery miesiące letnie (patrz Tab. 26-29), w różnych dniach tygodnia oraz w różnych prze-

działach czasowych pory dnia.

Uzyskane wyniki świadczą jednoznacznie, że równoważny poziom hałasu Leq [dB] w stosun-

ku do pomiarów z roku 1994 podniósł się o wielkości wówczas przewidywane. Na wszystkich

stanowiskach pomiarowych zostały przekroczone dopuszczalne normy hałasu przewidziane dla

obszarów zabudowy mieszkaniowej w zakresie emisji ze źródła jak i w zakresie imisji przy budynku.

Tab. 26
600 -12 00 Leq w dB

1.0 m od kraw ędzi jezdni 69,8

1.5 m od ściany budynku 70,3

12 00 -17 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 72,5

1.5 m od ściany budynku 73,2

17 00 -22 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 69,8

1.5 m od ściany budynku 68,7

Średnia dla pory dnia 1.0 m 70,9

Średnia dla pory dnia 1.5 m 71,1

Czerwiec-czwartek
Tab. 27

600 -12 00 Leq w dB

1.0 m od kraw ędzi jezdni 79,0

1.5 m od ściany budynku 71,6

12 00 -17 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 78,2

1.5 m od ściany budynku 71,4

17 00 -22 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 71,2

1.5 m od ściany budynku 69,8

Średnia dla pory dnia 1.0 m 77,2

Średnia dla pory dnia 1.5 m 71,0

1.0 m od kraw ędzi jezdni 72,8

1.5 m od ściany budynku 71,4

12 00 -17 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 71,2

1.5 m od ściany budynku 70,5

17 00 -22 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 66,9

1.5 m od ściany budynku 66,2

Średnia dla pory dnia 1.0 m 70,9

Średnia dla pory dnia 1.5 m 69,9

Wrzesień-wtorek

6 00 -12 00 Leq w dB

1.0 m od kraw ędzi jezdni 70,3

1.5 m od ściany budynku 69,5

12 00 -17 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 73,7

1.5 m od ściany budynku 72,0

17 00 -22 00

1.0 m od kraw ędzi jezdni 66,0

1.5 m od ściany budynku 65,5

Średnia dla pory dnia 1.0 m 71,0

Średnia dla pory dnia 1.5 m 69,7

Wyniki pomiarów hałasu drogowego miasta i gminy Łasin

Łasin, ul. Grudziądzka 8 
(przykład szczegółowych wyników pomiarów w różnych miesiącach i dniach tygodnia)

Tab. 28Maj - środa Śierpień - piątek

6 00 -12 00 Leq w dB
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Główną przyczyną znacznego wzrostu równoważnego poziomu hałasu Leq [dB] jest 50 %, a w

niektórych przypadkach i 100 % wzrost liczby pojazdów samochodowych ze znacznym wzrostem udzia-

łu samochodów ciężarowych. Istniejące warunki akustyczne dotyczą głównie obszarów zabudowy miesz-

kaniowej położonej wzdłuż tras komunikacyjnych, a klimat akustyczny ulic w głębi miasta czy zabudowy

wiejskiej oddalonej od dróg już w granicach około 50 m jest na poziomie wartości dopuszczalnych.

Uzyskane wyniki poziomu hałasu potwierdzają jednoznacznie, że dla właściwego rozwoju miasta

potrzebna jest budowa obwodnicy, która odciąży Łasin z ruchu tranzytowego, głównie ciężarowego.

Natężenie ruchu drogowego w poszczególnych okresach kampanii
Tab. 30

Miesiąc lekkie ciężkie Łącznie

Maj 272 38 302
Czerwiec 102 34 136
Sierpień 224 26 250
Wrzesień 184 24 208

Samochody Samochody

Średnie Leq [dB] na stanowisku przy ul. Grudziądzkiej 8 z okresu calej kampanii
Tab. 31

Leq Godzina
pomiaru Łącznie

6-12 200 34 2341m od kraw ędzi
jezdni 73,5

12-17 186 25 211
1,5 m od
elewacji budynku

70,5
17-22 130 14 144

Stanowisko pomiarowe lekkie
samochody

ciężkie
samochody

Średnie Leq [dB] na stanowisku przy ul. Młynskiej 4 z okresu calej kampanii
Tab. 32

Leq Godzina
pomiaru Łącznie

6-12 254 48 3021m od krawędzi
jezdni 73,4

12-17 188 23 211
1,5 m od
elewacji budynku 69,7

17-22 130 29 158

Stanowisko pomiarowe lekkie
Samochody

ciężkie
Samochody

Średnie Leq [dB] na stanowisku Nowe Jankowice - Gimnazjum 
z okresu calej kampanii

Tab. 33

Leq Łącznie

6-12 124 26 1501m od krawędzi
jezdni 74,3

12-17 92 25 118
1,5 m od
elewacji budynku 68,0

17-22 78 34 112

Stanowisko pomiarowe Godzina
pomiaru lekkie ciężkie

Średnie Leq [dB] na stanowisku Strzelce 34 z okresu calej kampanii
Tab. 34

Leq Godzina
pomiaru Łącznie

6-12 83 19 1021m od krawędzi
jezdni 72,7

12-17 92 24 116
1,5 m od
elewacji budynku 61,2

17-22 65 31 96

Stanowisko pomiarowe lekkie
Samochody

ciężkie
Samochody
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3.4. Charakterystyka oddziaływania promieniowania na organizmy żywe

Naturalne pola elektromagnetyczne - pole magnetyczne Ziemi, pola związane ze zjawiskami zacho-

dzącymi w atmosferze Ziemi (elektryczne wyładowania atmosferyczne, np. burze) oraz pola pochodzące

z przestrzeni pozaziemskiej (promieniowanie ze Słońca i Kosmosu) w środowisku są obecne od początku

istnienia życia i były jednym z głównych czynników ewolucyjnego rozwoju gatunków.

Nowym czynnikiem występującym w środowisku naturalnym jest pole elektromagnetyczne (PEM)

wytwarzane sztucznie. Pola te, a zwłaszcza tzw. smog elektromagnetyczny, stają się jednym z najbardziej

powszechnych zjawisk towarzyszących człowiekowi. Pole elektromagnetyczne jest wytwarzane prak-

tycznie przez powszechne urządzenia używane bezpośrednio przez człowieka (telefony komórkowe, go-

larki, pralki, kuchenki mikrofalowe) jak również przez instalacje służące do komunikacji za pomocą fal

(stacje telefonii komórkowej, anteny radiowo-telewizyjne, stacje radarowe, radiolinie itp.).

Wpływ tego promieniowania na organizmy żywe wzbudził zainteresowanie dopiero na przełomie lat

40-tych i 50-tych, kiedy to wykazano destrukcyjny wpływ elektromagnetycznych promieni jonizujących

na życie na Ziemi.

Szkodliwość fal elektromagnetycznych zależy od ich częstotliwości i dotyczy zarówno fal

ultrakrótkich (UV) jak i najdłuższych. Od zakresu częstotliwości pola elektromagnetycznego zależy

na ogół tylko poziom reakcji biologicznej, związany przede wszystkim z głębokością wnikania ener-

gii promieniowania do tkanek. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o szkodliwości pola elek-

tromagnetycznego jest jego natężenie oraz czas narażenia, bowiem działanie pola elektromagne-

tycznego wykazuje cechy kumulacji.

Jak obecnie wiadomo, oddziaływanie biologiczne PEM na człowieka jest bardzo różnorodne

i wiąże się z efektem termicznym i nietermicznym. Ponieważ energia pola pochłonięta przez orga-

nizm zamienia się na ciepło, co objawia się wzrostem temperatury ciała, w wielu pracach wyrażono

pogląd, że wyłącznie efekt termiczny stanowi przyczynę działania biologicznego PEM. Obecnie

stwierdzono, iż nagrzewanie się tkanek nie jest jedynym skutkiem ekspozycji. W pracach doświad-

czalnych na zwierzętach i w badaniach na ludziach wykazano, że promieniowanie elektromagne-

tyczne wpływa na przebieg wielu procesów biologicznych, także wówczas gdy natężenia PEM są

znacznie niższe od dolnej granicy efektu termicznego (tj. poniżej 10 mW/cm2). Przejawy tego dzia-

łania określane jako efekt nietermiczny PEM występują dla całego zakresu częstotliwości promie-

niowania niejonizującego. Efekty nietermiczne mogą naruszać prawidłowy przebieg własnych pro-

cesów elektromagnetycznych wewnątrz komórki, tkanki czy narządu, chroniących ustrój przed nie-

korzystnymi czynnikami środowiskowymi. Wskutek tego w wymienionych strukturach biologicz-

nych mogą powstać różne zaburzenia przemian chemicznych i reakcji enzymatycznych, pociągające

za sobą określone efekty biologiczne.

Podkreślenia wymaga fakt, że efekty oddziaływania nietermicznego PEM często występują po
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pewnym okresie utajnienia i mogą się ujawnić po wielu miesiącach, latach, a niekiedy nawet dopiero w

następnych pokoleniach. W związku z powyższym prowadzone w tej dziedzinie badania obejmują szero-

ki krąg zagadnień, od właściwości elektrycznych tkanek żywych, pochłaniania i przetwarzania energii

PEM w tkankach, mechanizmu działania na struktury biologiczne, zastosowań w fizykoterapii i w bada-

niach biologicznych do problemów ochrony przed szkodliwym wpływem promieniowania elektromagne-

tycznego.

Wobec różnorodnych, niepowtarzalnych a nawet niejednokrotnie sprzecznych, wynikach ba-

dań, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoczęła w roku 2000 kompleksowe badania nad

wpływem na zdrowie ludzkie pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez różne, po-

wszechnie używane urządzenia. Czas realizacji badań przewidziano na okres 5 lat. Jak wynika z

pierwszych wyników analiz, nie stwierdzono zagrożeń ze strony takich urządzeń jak: telefony ko-

mórkowe, kuchenki mikrofalowe, suszarki do włosów, golarki elektryczne lub pralki. Jednak na

ostateczne wyniki badań należy zaczekać do 2005 roku.

3.4.1. Identyfikacja i charakterystyka źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Głównymi źródłami promieniowanie promieniowania elektromagnetycznego w dolnym pa-

śmie wysokich częstotliwości (0,1-300 MHz) są liczne urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak:

- nadajniki radiowe,

- nadajniki telewizyjne,

- radiotelefony,

- stacje przekaźnikowe,

- rozmaite techniczne urządzenia przemysłowe,

- urządzenia medyczne.

Postęp technik mikrofalowych oraz rozwój sieci bezprzewodowych powodują, iż lawinowo

wzrasta ilość nowych źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, co pociąga

za sobą zwiększenia mocy wypromieniowanej i automatycznie pogorszenie warunków środowiska

naturalnego.

Sytuacja ta spowodowała, iż w trosce o zdrowie człowieka, wprowadzono normy i ograni-

czenia dotyczące lokalizacji i użytkowania emisji promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie

z zapisami zawartymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, pewne ograniczenia i obowiązki

inwestorów dotyczą instalacji z których emitowane są pola elektromagnetyczne z następujących instalacji:

- linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,

- instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których  rów-

noważna moc promieniowana izotropowo jest równa 15 W lub wyższa, emitujących

pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz
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Stąd w niniejszym opracowaniu w zakresie promieniowania elektromagnetycznego uwzględniono:

- linie i stacje elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym,

- stacje bazowe telefonii komórkowej.

Inne instalacje, które odpowiadałyby kwalifikacji przedstawionej wyżej (np. anteny radiowe), na

terenie powiatu nie występują.  Z uwagi na brak danych - w opracowaniu pominięto wojskowe anteny

radiowo-nawigacyjne.

 Największe kontrowersje w społeczeństwie wzbudzają inwestycje związane z lokalizacją stacji

bazowych telefonii komórkowej. Stąd przedstawiono podstawowe zagadnienia związane tego rodzaju

instalacjami. Operatorzy sieci telefonii komórkowej działający na terenie kraju (POLKOMTEL SA, PTK

“Centertel” sp. z o.o., PTC sp. z o.o.) dążą do równomiernego pokrycia terenu stacjami bazowymi.

Celem jest uzyskanie jak najlepszej komunikacji. Ocenia się, że liczba stacji bazowych telefonii komórko-

wej na terenie powiatu toruńkiego wynosi 19. Jak wynika z badań naukowych, ale również analiz doku-

mentacji sporządzanych na etapie lokalizacji i budowy - stacje bazowe telefonii komórkowe, przy prawi-

dłowym zainstalowaniu i wprowadzeniu zabezpieczeń związanych z dostępem do anten, charakteryzują

się bardzo małymi natężeniami pól elektromagnetycznych

(EM).

Wynika to z konstrukcji stacji bazowych. Zazwyczaj

stosuje się anteny kierunkowe, emitujące pole EM „przed

siebie” a nie dookoła. Emisja dookólna mogłaby spowodo-

wać przekroczenia dopuszczalnych norm oraz jest zwykłą

strata energii. Anteny stacji bazowych instalowane są na wy-

sokich wspornikach, tworząc w ten sposób strefy ochronne

(patrz rysunek). Na terenie powiatu anteny montowane są

głównie w specjalnie do tego przeznaczonych wieżach (w miastach dominują rozwiązania polegające na

montowaniu anten na budynkach). Przykładowo można podać, że bezpośrednio pod wieżą o wysokości

40 m, na której zainstalowano 3 zestawy anten (trzy sektory) maksymalna gęstość mocy emitowanej

przez wszystkie trzy anteny (co możliwe jest tylko w teorii) wynosi 0,1 mW/m2 (0,0000001 W/m2), a

więc jakikolwiek wpływ tego pola na środowisko pod antenami jest całkowicie pomijalny.

Ważną informacją jest, iż moc pracy stacji bazowej jak też moc telefonów ruchomych zależna jest

od odległości, jaka dzieli, zalogowanego w danym momencie użytkownika prowadzącego rozmowę, oraz

od ilości tych użytkowników. Stąd, paradoksalnie, im gęstsza sieć stacji bazowych telefonii komórkowej

- tym ich wpływ na środowisko mniejszy.

Emisja pola EM ze stacji bazowej
telefonii komórkowej 
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3.4.2. Identyfikacja i charakterystyka terenów, na których stwierdzono przekroczenia po-
nadnormatywnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Na terenie gminy zlokalizowane są 3 anteny stacji bazowej telefonii komórkowej: 1 w Szonowie

oraz 2 w Wybudowaniach Łasińskich.

Nie można również pomijać również występowania pól elektromagnetycznych z anteny radiowej

zlokalizowanych w Solcu Kujawskim (Program 1) oraz anten radiowych związanych ze stacjami lokalny-

mi.

Na terenie gminy zlokalizowana jest również stacja elektro-energetyczna o napięciu 110 kV,

przy ul. Grudziądzkiej.

Z danych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wynika, że pomiary natężeń

pól elektromagnetycznych dla wszystkich wyżej wymienionych instalacji, nie wykazują przekroczeń

wartości dopuszczalnych dla środowiska.

4. Gospodarka wodno-ściekowa

4.1. Źródła i sposób zaopatrzenia w wodę

Zaopatrzenie w wodę  do celów bytowych oraz na potrzeby prowadzonej działalności

produkcyjnej, zarówno rolniczej jak i przemysłowej czy usługowej realizowane jest głównie za po-

średnictwem gminnej sieci wodociągowej zasilanej z podziemnych ujęć wody zlokalizowanych na

terenie Gminy. W chwili obecnej szacuje się, iż ok. 98 % ogólnego zapotrzebowania na wodę, na

terenie gminy zaspokajane jest w powyższy sposób. Elementami składowymi gminnego systemu

zaopatrzenia w wodę są następujące stacje wodociągowe:

-  stacja wodociągowa we wsi Nowe Błonowo, która posiada 2 studnie głębinowe o łącznej

wydajności 76 m3/h. Ujęcia i stacja zostały wykonane w 1973 r. Sieć zaopatruje odbiorców

we wsiach Stare i Nowe Błonowo, Bukowiec, Nowe Mosty, Stare oraz Małe Szczepanki.

-  stacja wodociągowa w Zawdzie, dostarczająca wodę za pośrednictwem 2 studni głębino-

wych o łącznej wydajności 55 m3/h. Ujęcie powstało w roku 1980, a towarzysząca mu sieć

dostarcza wodę do odbiorców ze wsi Zawda, Zawdzka Wola i Huta Strzelce.

-  stacja wodociągowa w Przesławicach, zaopatrująca w wodę mieszkańców wsi Przesławice

przy pomocy 2 studni wierconych o łącznej wydajności eksploatacyjnej  wynoszącej   23

m3/ h,

- stacja wodociągowa we wsi Szynwałd dostarczająca wodę za pośrednictwem 2 studni wier-

conych o łącznej wydajności eksploatacyjnej wynoszącej 54 m3/h mieszkańcom wsi Szyn-

wałd,

- Stacja wodociągowa we wsi Plesewo zaopatrująca w wodę mieszkańców wsi Plesewo,  Jan-
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kowice,  Kozłowo,  Szonowo,  Goczałki,  Jakubkowo i Przesławice poprzez  studnie:   nr 1

o wydajności  eksploatacyjnej 33 m3/h,  nr 2  o  wydajności  eksploatacyjnej 67 m3/h,  nr 3

o wydajności eksploatacyjnej 33 m3/h.

- stację wodociągową miasta Łasin, która pracuje w oparciu o 5 studni głębinowych, o łącznej

wydajności eksploatacyjnej 126,5 m3/h. Woda tłoczona jest do sieci wodociągowej miasta.

Stan formalno-prawny w zakresie poboru wody z ujęć podziemnych jest uregulowany i na Gminie

nie ciążą w tym względzie żadne zobowiązania.

Poza tym dostawa wody na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest realizowana

także za pośrednictwem wodociągów zakładowych. Własne ujęcie wody głębinowej posiada były

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łasinie. Ujęcie składa się z 5 studni głębinowych

zlokalizowanych na terenie zakładu o łącznej wydajności 217,7 m3/h. Ujęcie wyposażone jest w

stację uzdatniania wody i przeznaczone było do zaspokojenia  potrzeb zakładu. Po zamknięciu

zakładu ujęcie nie jest eksploatowane.

Wielkość poboru wody z ujęć głębinowych będących własnością Gminy Łasin ustalono na

podstawie pomiarów dokonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Dane zamiesz-

czono w tabeli (dot. roku 2003).

       Bilans poboru wody dokonany w oparciu o powyższe dane nie jest kompletny. Spowodowa-

ne  jest to utrzymywaniem w obrębie gospodarstw wiejskich studni kopanych, dla których stopień wyko-

rzystania, także w przypadku posiadania przyłącza, nie jest ustalony. Jest więc oczywiste, że ujawniony na

podstawie prowadzonych rejestrów, ogólny pobór wody na terenie Gminy odbiega w pewnym stopniu od

stanu faktycznego. Mając na uwadze osiągnięty poziom rozwoju sieci i przyłączy, szacowany na 98%

należy uznać, że ta różnica jest nieistotna dla powyższego podsumowania.

Ujęcie Pobór [m3/rok] Pobór [m3/dobę]

Nowe B łonowo 51618 141

Szynwałd 33089 91

Łasin 247990 679

Przes ławice 11462 31

Plesewo ujęcie wyłączone -

Zawda 113521 311

Razem 457680 1254

Zestawienie wielkości poboru wody w poszczegolnych gminnych ujęciach wody

Tab. 35
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4.2. Źródła ścieków, systemy gromadzenia i odprowadzania ścieków

Na terenie gminy Łasin, gminy o charakterze rolniczym, wyróżniamy dwa źródła zanieczyszczeń ze

względu na sposób ich wprowadzania do środowiska, tzn. źródła punktowe i rozproszone. Podstawo-

wym rodzajem ścieków wprowadzanych punktowo są ścieki socjalno-bytowe powstające w obrębie

gospodarstw rolnych i domowych.

Rolniczy charakter gminy powoduje, że do wód powierzchniowych trafiają  także zanieczysz-

czone wody ze spływu powierzchniowego oraz ścieki usuwane z gospodarstw indywidualnych po-

przez wylewanie na powierzchnię gruntu. Są to źródła rozproszone.

Zasadniczym problemem dla ekologicznej oceny obszaru nie jest natomiast sposób wprowa-

dzania ładunku zanieczyszczeń do środowiska lecz sposoby ograniczenia ich ilości w ściekach.

Osiągnąć to można albo poprzez całkowite wyeliminowanie źródeł powstawania ścieków, albo na

drodze mechaniczno-biologicznego oczyszczenia przy wykorzystaniu oczyszczalni ścieków. Teren

gminy, pozbawiony jest, za wyjątkiem miasta Łasina, dużych skupisk ludzkich. Wsie i osady rozpro-

szone są po całym jej obszarze, rozwiązanie problemów związanych z gospodarką ściekową jest

zatem trudne. Powodem głównym jest konieczność budowania kosztownych instalacji i systemów

kanalizacyjnych o znaczeniu lokalnym. Trudności te odzwierciedla brak aktywności inwestycyjnej

w zakresie oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w ostatnich latach. Obiekty istniejące na tere-

nie gminy zostały pobudowane na użytek osiedli mieszkaniowych przy zakładach rolnych i byłych

państwowych gospodarstwach rolnych. Nie zaspokajały one, i nie zaspokajają w chwili obecnej,

potrzeb w stopniu wystarczającym dla poprawy jakości wód powierzchniowych na terenie gminy.

Obecnie brak rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w skali ogólnej. Wyjątkiem jest tu tylko

oczyszczalnia grupowa dla Łasina, która przyjmuje ścieki z terenu całego miasta. Wpłynęło to w

sposób decydujący na poprawę jakości wód Jeziora Łasińskiego.

Do obiektów oczyszczających na terenie będącym przedmiotem opracowania zaliczamy:

-  zakładową oczyszczalnię ścieków stadniny koni w Nowych Jankowicach przejmującą  ścieki

z obiektów produkcyjno-hodowlanych oraz osiedla mieszkaniowego. Oczyszczalnia me-

chaniczno-biologiczna pracuje w układzie:

- komora krat,

- osadnik Imhoffa,

- przepompownia ścieków,

- złoża biologiczne,

- osadnik wtórny.

Ścieki po oczyszczeniu trafiają do rowu melioracyjnego, który uchodzi do Jeziora Łasińskiego

Zamkowego. Ilość ścieków w ostatnich latach zmalała z 60 m3/d do ok. 25 m3/d. Przepustowość oczysz-

czalni wynosi 34 m3/d. Stan oczyszczalni wskazuje na jej znaczne zużycie, w związku z powyższym dalsze



7 2

użytkowanie oczyszczalni, bez gruntownej przebudowy, nie jest możliwe. Z uwagi na stan urządzeń oraz

możliwość przejęcia przez Gminę tych instalacji, wyłączenie oczyszczalni i zamiana jej funkcji na prze-

pompownię ścieków wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem.

- dawna zakładowa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Stadniny Koni w Bogdankach,

obecnie należąca do Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy, zarządzana przez Spół-

dzielnię Mieszkaniową “Nabywców” w Nowych Jankowicach. Jest to oczyszczalnia typu

Eko-Blok o zrzucie ścieków na poziomie 8 m3/d. Stan oczyszczalni wskazuje na jej zużycie

eksploatacyjne. W chwili obecnej oczyszczalnia ta stanowi tylko przepompownię ścieków,

które trafiają kolektorem na oczyszczalnię ścieków w Świeciu nad Osą.

- komunalna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna miasta Łasina odbierająca ścieki  socjal-

no-bytowe z miasta Łasina oraz przygotowana do odbioru ewentualnych ścieków popro-

dukcyjne z byłego ZPOW Łasin.

Oczyszczalnia pracuje w układzie:

część miejska:

- krata mechaniczna i ręczna,

- osadnik Imhoffa

część przemysłowa – były zakład  ZPOW Łasin:

- poletka osadowe z przepompownią

- osadniki poletkowe o powierzchni 234 m2 każdy (12 szt.)

część wspólna - ścieki komunalne:

-  komora rozdzielcza ścieków

-  4 stawy ściekowe o łącznej powierzchni 110.035 m2 i pojemności 154.200 m3 (dwa

pierwsze są napowietrzane za pomocą aeratorów pływających typu “Śląsk”)

- przepompownia ścieków oczyszczonych

- kolektor stalowy tůoczny  ̈  400,  důugoúci  L=2.764 m

- wylot do rz. Łasinki ok. 40 m od jej wypływu z Jeziora Łasińskiego.

Przepustowość oczyszczalni określono pierwotnie na 5.328 m3/d i takie są jej możliwości wynika-

jące z parametrów instalacji. Z powodu upadłości ZPOW oraz drastycznego spadku poziomu życia oby-

wateli ilość ścieków dopływających do oczyszczalni miejskiej nie przekracza obecnie 500 m3/d co stano-

wi ok. 40% ogólnej ilości ścieków powstających na terenie Gminy.

Bardzo ograniczone możliwości zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń zawartych w

ściekach powstających na terenie gminy sprawiają, że konieczne staje się zwiększenie ilości urzą-

dzeń oczyszczających  albo istotna rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej. Ścieki nieobjęte procesem

oczyszczania, ze względu na brak systemu wywozu ścieków  trafiają do środowiska najczęściej poprzez

bezpośrednie odprowadzenie do urządzeń melioracyjnych, bądź poprzez wylewanie na powierzchnię zie-

mi.
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4.3. Bilans wodno-ściekowy miasta i gminy

Przemiany społeczno-gospodarcze jakie dokonały się w Polsce w ostatnich latach, prowadzą-

ce  do likwidacji kolejnych podmiotów gospodarczych oraz pogorszenia sytuacji materialnej oby-

wateli, skutkują drastycznym spadkiem zapotrzebowania na wodę oraz zmniejszeniem ilości odpro-

wadzanych ścieków. W porównaniu z rokiem 1994 ilość ścieków powstających na terenie miasta

Łasina spadła z 1059 m3/d do 500 m3/d w roku 2004.

Na podstawie prowadzonych pomiarów wielkości poboru wody z ujęć podziemnych dokonano

bilansu zapotrzebowania (stan na rok 2003).

Teren miasta jest skanalizowany w 100% z tego sieć ogólnospławna stanowi jedynie 30%.

W ciągu ostatnich lat dokonano bowiem rozdziału wód deszczowych, które skierowano niezależnymi

wylotami do istniejących urządzeń melioracji szczegółowej w zlewni jeziora Łasińskiego. Poprzez oczysz-

czalnię odprowadzanych jest wg pomiarów szacunkowych ok. 500 m3/dobę ścieków. Ogólna ilość ście-

ków rejestrowana na terenie Łasina nie odpowiada wielkości poboru wody z ujęcia miejskiego ze wzglę-

du na istniejące w gminnej sieci wodociągowej przepinki i wielopunktowe zasilanie odbiorców.

Wysoki stopień redukcji uzyskiwany w istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej sprawia,

że nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych warunków odprowadzania ścieków. Do odbiornika,

którym jest rzeka Łasinka, za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego poniżej jeziora, trafia następująca

ilość zanieczyszczeń:

W oparciu o posiadane informacje należy stwierdzić, że z 1254 m3/d ścieków powstających

teoretycznie na terenie całej Gminy, 500 m3/d ścieków podlega oczyszczeniu mechaniczno-biologicznemu

Tab. 36

Zapotrzebowanie
Wielkość poboru wody

[m3/rok]
Wielkość poboru wody

[m3/dobę]
odbiorcy na terenie Gminy 275180 754

odbiorcy na terenie Łasina 182500 500

Razem: 457680 1254

Wskaźnik Stęż. zanieczyszczeń Ładunek zanieczyszczeń

BZT5 16,2 2957

Zawiesina ogólna 30,0 5475

ChZT-Cr 85,6 15622

Odczyn pH 8,4 -

Tab. 37

[mg/dm ]3 [kg/rok]
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i jest odprowadzana do wód powierzchniowych z pominięciem Jeziora Łasińskiego. Stanowi to 40 %

ogólnej ilości ścieków. Niestety są to w zasadzie tylko ścieki powstające w granicach miasta Łasina,

pozostały teren gminy nie posiada uregulowanej gospodarki ściekowej. Mimo tego należy ten stan rzeczy

interpretować jako bardzo istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do jezior w porównaniu z okresem

przed uruchomieniem oczyszczalni i rozbudową miejskiej sieci kanalizacyjnej. Mamy więc do czynienia ze

szczególnie korzystnymi warunkami dla prowadzenia procesu rekultywacji jeziora, bowiem czynnik decy-

dujący – odcięcie dopływu ścieków – został osiągnięty.

Biorąc pod uwagę stan techniczny i eksploatacyjny tych oczyszczalni zakładowych na terenie gmi-

ny, które jeszcze funkcjonują i fakt braku jakichkolwiek urządzeń w pozostałych miejscowościach oraz

brak systemu dowozu ścieków do punktu zlewnego grupowej oczyszczalni w Łasinie (świadczy o tym

znikomy udział procentowy ilości ścieków dowożonych < 6%) należy stwierdzić, że około 750 m3/d

ścieków na terenie Gminy odprowadzanych jest do środowiska w różny sposób bez oczyszczenia. Jest to

sytuacja, która w sposób bezpośredni wpływa negatywnie na stan wód Gminy w znaczeniu ogólnym tego

pojęcia (również środowiska glebowego).

4.3.1. Propozycja uporządkowania gospodarki ściekowej gminy

Jak wynika z informacji zebranych wcześniej, uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy, ma

kluczowe znaczenie dla utrzymania czystości wód powierzchniowych i gruntowych. Proponuje się wyko-

rzystać dużą rezerwę przepustowości oczyszczalni w Łasinie, która jest w stanie odebrać i zutylizować

większość ścieków z terenu gminy.

Biorąc pod uwagę zabudowę, ukształtowanie terenu oraz skupiska ludności, można wyróżnić

2 kierunki działań zmierzających do uporządkowania gospodarki ściekowej:

1 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dociążającą oczyszczalnie w Łasinie: obejmująca okolice:

Wybudowań Łasińskich, Nowych Jankowic, Wydrzna, Zawdy, Szynwałdu. Szacuje się, iż

ilość ścieków, która  wpłynęłaby  do  oczyszczalni z w/w rejonu, wynosi ok.550 m3. (ustalono

na podstawie wielkosci zużycia wody przez mieszkanców gminy, gdzie wspólczynnik wynosi

0,15 m3/d na 1 mieszkanca)

2. rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dociążającej oczyszczalnie w Świeciu nad Osą (w  sąsied-

niej gminie). Obejmująca tereny wokół: Bogdanek, Przesławic, Jakubowa, Szonowa. Ak-

tualnie przestarzałą oczyszczalnie w Bogdankach, również należącą do ANR w Bydgoszczy,

należy wyłączyć i zamienić na przepompownie centralną. Oczyszczalnia  gminna w Świeciu

nad Osą dysponuje odpowiednią rezerwą przepustowości (dozwolo na ilość odprowadza-

nych ścieków: 665 m3/d, rzeczywisty zrzut ścieków: ok. 150 m3/d),  przy czym realizowana

jest modernizacja oczyszczalni, która zwiększy nie tylko efektywność oczyszczania ścieków,

ale również jej przepustowość. Szacuje się, iż ilość ścieków skierowana do oczyszczalni z w/

w rejonu, wyniesie ok. 240 m3/d.
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Proponowane rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, z uwagi na:

- możliwość pozyskania środków od ANR w Bydgoszczy na rozbudowę kanalizacji (ANR

w Bydgoszczy już od kilku lat deklaruje gotowość przekazania środków przeznaczonych na

uporządkowanie gospodarki ściekowej wraz z przejęciem przez gminę w/w oczyszczalni),

- likwidację 2 oczyszczalni, które przyczyniają się do generowania kosztów związanych z ich

obsługą i utrzymaniem,

- obniżeniem kosztów oczyszczania ścieków (w przeliczeniu na 1 m3 utylizowanych ścieków)

związanych z dociążeniem istniejących oczyszczalni przy zachowaniu dotychczasowych kosz-

tów ich utrzymania.

Ponadto korzystny aspekt środowiskowy związany jest z:

- systemowym uporządkowaniem gospodarki ściekowej gminy,

- dociążeniem istniejących oczyszczalni, co sprzyja ich stabilniejszej pracy i efektywności  oczysz-

czania ścieków.

4.3.2. Szczegółowy plan Urzędu Miasta i Gminy i założenia techniczne w celu  uporząd-
kowania gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy

Realizacja przedstawionego przez władze miasta i gminy Łasin szczegółowego planu upo-

rządkowania gospodarki ściekowej, jest alternatywna i podlegać będzie modyfikacją w miarę moż-

liwości finansowych gminy i rozwoju technologii oczyszczania ścieków.

Miasto:

- budowa kolektora sanitarnego w ulicy C. Skłodowskiej - rozdział na kanalizację   sanitarną

i deszczową,

- budowa kolektora sanitarnego w ulicy Żeromskiego - przejęcie ścieków z 2 posesji  oraz

stworzenie możliwości ewentualnego przejmowania ścieków z posesji na Czajkach,

- budowa kolektora sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ulicy

- Radzyńskiej/Wiejskiej - uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie Jeziora Małego

oraz stworzenie możliwości przejmowania ścieków z rejonu Szczepanek i Hermanowa,

- budowa kolektora sanitarnego w ulicy Wodnej/Tysiąclecia - rozdział na kanalizację sanitarną

i deszczową,

- budowa kolektora sanitarnego w ulicy Solnej, Studziennej, Grudziądzkiej - dokończenie

rozdziału na kanalizację sanitarną i deszczową w południowo-zachodniej części miasta (re-

jon Rynku i ulic przyległych),

- przepięcie istniejącego kolektora ogólnospławnego w ulicy Mtyńskiej do kolektora sanitar-

nego w ulicy Wrzosowej wraz z jego remontem i modernizacją,

- remont wraz z modernizacją istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, przystosowującą do peł-
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nienia funkcji kanalizacji deszczowej w ulicach: Wałowa, Lipowa, Podmurna, Zamkowa,

Dworcowa, C. Skłodowskiej, Wodna, Tysiajdeck, Studzienna, Solna, Radzyńska, Grudziądz-

ka,

- remont kolektora sanitarnego biegnącego wzdłuż ulicy Wałowej — w związku z jego wadli-

wym ułożeniem oraz istniejącym przekrojem,

- przepięcie do kanalizacji sanitarnej 2 posesji przy ulicy Dworcowej: Kandyba, Giese,

- modernizacja GOŚ w szczególności w zakresie przyjmowania ścieków do GOŚ, oczyszcza-

nia ścieków w etapie mechanicznym, dozowania chemicznych środków wspomagającycho-

czyszczanie ścieków, urządzeń napowietrzających i oczyszczających ścieki komunalne, do-

stosowania możliwości GOŚ do oczyszczania ścieków z terenu gminy - dowożonych pojaz-

dami asenizacyjnymi lub dopływającymi kolektorami ściekowymi,

- modernizacja   Przepompowni  ścieków oczyszczonych oraz Przepompowni ścieków PS-3,

- budowa piaskowników na wylotach kanalizacji deszczowej - id. Wałowa - 2 szt, Dworcowa

-1 szt., Grudziądzka/Podmurna.

Teren gminy:

W zależności od istniejących warunków lokalnych realizowana będzie (geodezyjne, obszaro-

we, skupienie posesji w sołectwie) budowa zbiorczych kanalizacji sanitarnych wraz z przepompow-

niami lub przesyłanie ścieków kanalizacją ciśnieniową do GOŚ, kanalizacja zbiorcza i budowa lokal-

nych oczyszczalni ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa zbiorników bez-

odpływowych (zakup pojazdu asenizacyjnego w celu umożliwienia świadczenia usług w zakresie

wywozu nieczystości płynnych).

- Przesławice - lokalna oczyszczalnia lub przesył do Mędrzyc,

- Bogdanki - przesył do Widlic,

- Hermanowo - przesył do GOŚ, lokalna oczyszczalnia lub przesył do Bogdanek (Widlic),

- Szczepanki Kościelne - przesył do GOŚ lub lokalna oczyszczalnia,

- Małe Szczepanki (Radzyń) - przesył do GOŚ,

- Małe Szczepanki (Grudziądz) - przesył do GOŚ,

- Nowe Mosty Stare - lokalna oczyszczalnia,

- Nowe Mosty - przesył do GOŚ lub oczyszczalnie przydomowe (zbiorniki bezodpływowe),

- Jakubkowo - przesył do GOŚ,

- Wybudowanie Łasińskie (rejon N. Błonowo - Małe Szczepanki) - oczyszczalnie przy domo-

we (zbiorniki bezodpływowe),

- Wybudowanie Łasińskie (rejon Jankowice, Plesewo, Czajki) - przesył do GOŚ,

- Nowe Błonowo - oczyszczalnie przydomowe (zbiorniki bezodpływowe),

- Nogat - lokalna oczyszczalnia,
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- Wydrzno - przesył do GOŚ,

- Szynwałd - przesył do GOŚ,

- Stare Błonowo - przesył do GOŚ,

- Jankowice i Nowe Jankowice - przesył do GOŚ

- Strzelce - przesył do GOŚ,

- Zawda (Lis) - przesył do GOŚ,

- Zawda - oczyszczalnie przydomowe (zbiorniki bezodpływowe),

- Zawdzka    Wola - lokalna    oczyszczalnia    lub    oczyszczalnie    przydomowe  (zbiorniki

bezodpływowe),

- Huta - lokalna oczyszczalnia lub oczyszczalnie przydomowe (zbiorniki bezodpływowe),

- Kozłowo - lokalna oczyszczalnia lub oczyszczalnie przydomowe (zbiorniki bezodpływowe),

- Święte - przesył do GOŚ,

- Plesewo - przesył do GOŚ,

- Goczałki - lokalna oczyszczalnia lub oczyszczalnie przydomowe (zbiorniki bezodpływowe),

- Szonowo Szlacheckie - przesył do GOŚ,

- Szonowo Królewskie, Domena - oczyszczalnie przydomowe (zbiorniki bezodpływowe),

- Ludwichowo - przesył do GOŚ,

- Realizacja przesyłu ścieków do GOŚ wspólnym kolektorem dla - Hermanowa, Szczepanek

Kościelnych i Małych Szczepanek (kierunek Radzyń), Szynwałdu, Wydrzna, Starego Bło-

nowa, Świętego, Plesewa, Szonowa Szlacheckiego, Ludwichowa, Jankowic i Nowych Jan-

kowic, Strzelc, Zawdy (kierunek Lis),

Dla pojedynczych posesji zlokalizowanych w stosunkowo niewielkiej odległości od kolektorów

ciśnieniowych   rozwiązaniem   gospodarki   ściekowej   może   być   wykonanie przydomowej przepom-

powni i przesył do GOŚ.

IV. Ocena końcowa

Przeprowadzona analiza i ocena zasobów środowiska, ich stan zachowania oraz formy zagospo-

darowania wskazują na ścisłe związki przyczynowo-skutkowe z występującymi na obszarze analizowa-

nych jednostek (miasto, gmina) źródłami i procesami zagrożeń. Rozwój gospodarczy i społeczny realizo-

wany przez szereg lat bez zabezpieczeń środowiska doprowadził w niektórych rejonach do zachwiania

równowagi biologicznej ekosystemów. Stosowanie zabezpieczeń rozumiane jako użycie środków służą-

cych eliminacji bądź ograniczeniu negatywnych oddziaływań było i jak się wydaje nadal pozostaje opóź-

nione.

Urząd Miasta i Gminy Łasin od szeregu lat prowadzi politykę racjonalnego gospodarowania prze-

strzenią przyrodniczą. Od roku 1994 ściśle realizuje opracowany “Program ochrony i kształtowania śro-
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dowiska miasta i gminy” efektem czego jest znaczna poprawa niektórych elementów środowiska przy-

rodniczego, głównie miasta.

W obszarze miasta dostrzec należy znaczną poprawę warunków aerosanitarnych, oraz prawi-

dłowo prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową.

Niekorzystnie kształtujący się klimat akustyczny determinowany hałasem drogowym jest nie-

zależny od doraźnych działań władz miasta i gminy.

 Wysoko produktywne gleby decydujące o potencjale gospodarczym gminy i miasta muszą

być postrzegane w dwojaki sposób. Z jednej strony są zagrożonym elementem środowiska, z dru-

giej poprzez ich rolnicze wykorzystanie z agrotechniką, mechanizacją i chemizacją stanowią zagro-

żenie dla siebie i innych zasobów w tym przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych.

Właśnie rolniczy charakter gminy uznać należy za istotną przyczynę poza klasowego charakteru

wód powierzchniowych. Degradujący wpływ objawia się przede wszystkim w dużej kumulacji w

wodach związków biogennych (azot, fosfor). Sprzyja temu niewątpliwie mała lesistość terenu, a

więc brak naturalnych barier ochronnych. Mała przepuszczalność podłoża uruchamia spływ po-

wierzchniowy jako proces stymulujący eutrofizację wód. Nadal niski odsetek ścieków oczyszczo-

nych  dla gminy jest również czynnikiem wyraźnie degradującym środowisko wodne.

Rejonizacja tych zagrożeń i ich natężenie jest ściśle związane z lokalizacją i przebiegiem zbior-

ników i cieków wodnych. W sensie hierarchizacji, uwzględniając walory przyrodnicze, należy zwró-

cić uwagę na obszar chronionego krajobrazu jakim jest „Dolina Osy i Gardęgi”, ale także na dolinę

rzeki Łasinki. Dochodzi poza tym w tym miejscu prowadzona eksploatacja surowców mineralnych

w krawędziowej części doliny Osy. Stanowi to swojego rodzaju kolizję. Kolizją także jest również

ponad normatywny w sensie jakościowym charakter wód rzeki Osy. Jeziora będące cennymi zaso-

bami środowiska stały się miejscem, gdzie niestety doszło do zachwiania równowagi biologicznej. Jest to

na razie etap silnej eutrofizacji. Szczególnie dotyczy to Jeziora Łasińskiego Zamkowego i Jeziora Małego.

Oba te zbiorniki są i pozostaną nierozerwalnym elementem miasta. Decydują o jego rozwoju. Obecnie z

uwagi na ich stan stanowią istotną barierę.

Jak wynika z analizy materiałów do Planu gospodarki odpadami, najmniej kolizji i zagrożeń wpro-

wadza gospodarka odpadami i osadami. Niemniej za newralgiczne z punktu widzenia ochrony środowi-

ska i oddziaływań za jego stan, aczkolwiek w ograniczonym natężeniu, uznać należy zrekultywowane

wysypisko położone w bezpośredniej bliskości Jeziora Łasińskiego.

Jedynie w ograniczonym zakresie można przewidywać zagrożenia i skutki wynikające z tzw. poten-

cjalnych źródeł. Są nimi obiekty mogące wywołać poważne awarie środowiska. Ewentualne negatywne

oddziaływanie dotyczyć może miasta, w tym rejonu Jeziora Łasińskiego, jak również wybranych pasmo-

wo terenów gminy.

Niewątpliwie dobrym prognostykiem, sprzyjającym zrównoważonemu rozwojowi miasta i gminy

jest system gromadzenia i zbierania odpadów oraz komunalna oczyszczalnia ścieków. Docelowy kierunek
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działań władz miasta i gminy w osiągnięciu wiodącego hasła “gmina atrakcyjna gospodarczo i turystycz-

nie” jest stopniowo realizowany, a sprzyjają mu naturalne zasoby środowiska jak: obszary chronionego

krajobrazu „Dolina Osy i Gardęgi”. Również inne formy szczególnej ochrony - pomniki, parki wiejskie

stanowią istotny wkład w ten kierunek działalności. Jednak należy stwierdzić, że dalsze możliwości roz-

woju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru będą pochodną poprawy jakości zasobów środo-

wiska po wykonaniu szeregu zadań proekologicznych.
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Część “B”

 Analiza stanu środowiska
miasta i gminy Łasin
w kontekście polityki

ekologicznej
powiatu grudziądzkiego

i województwa
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V. Analiza stanu środowiska miasta i gminy Łasin w
kontekście polityki ekologicznej powiatu
grudziądzkiego i województwa

Dokumentami polityki ekologicznej województwa są strategia rozwoju województwa oraz

przyjęty przez Zarząd Województwa projekt programu ochrony środowiska. Na poziomie powiato-

wym są to Strategia rozwoju powiatu grudziądzkiego i projekt programu ochrony środowiska po-

wiatu grudziądzkiego. W tych dokumentach wskazano na zagadnienia istotne z punktu widzenia

rozwoju powiatu i województwa, w tym dotyczące ochrony środowiska. W tym kontekście stan

środowiska miasta i gminy przedstawia się następująco:

1. Środowisko przyrodnicze obszaru miasta i gminy odznacza się dobrym stanem i wysokimi

walorami, w tym dla wykorzystania na potrzeby turystyki i rekreacji. Najpoważiejszym pro-

blemem ekologicznym są: niezadowalająca jakość wód jezior, niska lesistość, brak infra-

struktury turystycznej i brak obwodnicy Łasina w ciągu drogi krajowej nr 16.

Stworzenie warunków dla rozwoju bazy turystycznej i sportowo-rekreacyjnej Poprawa jakości

wód Jeziora Zamkowego, Małego. Udostępnienie jezior dla celów turystycznych i sportowo-rekreacyj-

nych.

Oprócz uwarunkowań naturalnych, czynników przyrodniczych, zanieczyszczeń obszarowych

stan wód zarówno podziemnych jak i powierzchniowych determinowany jest stopniem rozwiązań

gospodarki ściekowej. Analiza tego stanu w skali miasta pozwala na sformułowanie następujących

wniosków:

1. Miasto Łasin posiada uporządkowaną gospodarkę ściekową opartą na sieci kanalizacji obej-

mującej prawie 100% mieszkańców i oczyszczalni ścieków komunalnych dysponującej dużą

rezerwą przepustowości hydraulicznej. W tym zakresie zapewnia to społeczny i gospodarczy

rozwój miasta przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, a w szczególności ochrony

wód.

1. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem ze źródeł stacjonarnych i
komunikacyjnych

Analiza emisji pyłów i gazów wskazuje na wyraźną dominację zanieczyszczeń z energetycz-

nego spalania paliw głównie węgla w mniejszym stopniu oleju i gazu. W związku z tym można

mówić, że produkcja ciepła zarówno komunalnego jest głównym źródłem emisji dwutlenku siarki,

tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów. Emisje ta nie mają charakteru ponadnormatywnego. Trudno
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jednak wykluczyć  występowanie uciążliwości lokalnych wynikających z tzw. “niskiej emisji” obejmującej

przede wszystkim osiedla zabudowy mieszkaniowej parterowej.

2. W zakresie ochrony przed hałasem

Na terenie miasta okresowym (kampanijnym) źródłem hałasu są głównie drogi oddziaływują-

ce na najbliższą zabudowę mieszkaniową. Lokalnym oddziaływaniem charakteryzuje się także kilka

obiektów przemysłowych.

Miasto Łasin zaliczyć należy do miejscowości o podwyższonym zagrożeniu hałasem komuni-

kacyjnym. Najwyższe zagrożenie dotyczy pasa terenów zabudowy mieszkaniowej przyległych do

drogi krajowej nr 16 i wojewódzkiej nr 535 Radzyń Chełminski – Łasin – Nowe Miasto Lubawskie.

3. W zakresie systemów gospodarowania odpadami

Na terenie miasta prowadzi się częściowo selektywną zbiórkę odpadów i odzysk surowców

wtórnych. Odpady komunalne wywozi się poza teren miasta. Brakuje pełnego obejmującego wszyst-

kich mieszkańców miasta i gminy, zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od

mieszkańców.

4. W zakresie zachowania i kształtowanie różnorodności
biologicznej

Obszar miasta odznacza się niewielką różnorodnością biologiczną. Wynika to z faktu, że znaczna

część obszaru miasta znajduje się w zasięgu rozwoju procesów urbanizacyjnych i związanych z tym

przekształceń środowiska. Na terenach tych pożądane jest wprowadzanie wszelkich możliwych

form zieleni: zadrzewień i zakrzewień o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej. Zwiększenie “zielonej

tkanki” na obszarze miasta będzie prowadzić do poprawy jakości ekosystemów i ich odporności na

degradację. Szczególnej uwagi wymaga obszar tzw. rynny jeziora Łasińskiego Zamkowego pełnią-

cej funkcję ponadlokalnego korytarza ekologicznego.

Obszar gminy odznacza się umiarkowaną różnorodnością biologiczną, którą należałoby zwięk-

szyć przy współpracy z myśliwymi, którzy niezależnie od działań władz miasta i gminy realizują

“Program działań zmierzający do poprawy liczebności zwierzyny drobnej na terenie okręgu toruń-

skiego na lata 2003 – 2008”. Realizacja tych działań przyczyni się do ochrony wód powierzchnio-

wych przed spływami powierzchniowymi biogenów z pół oraz do poprawy warunków bytowania

zwierzyny drobnej, której występowanie w przyrodzie jest nieodzowne.
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5. W zakresie zwiększenia lesistości województwa

Teren miasta jest bezleśny. Ze względu na rozwój procesów urbanizacyjnych oraz dobrej jakości

gleby nie ma możliwości wykonania zalesień na terenie miasta.

Teren gminy można powiedzieć, że jest również bezleśny. Wprowadzenie mozaikowo leśnych po-

wierzchni, gdzie jest to tylko możliwe ze względu na niskiej jakości gleby, krawędzie dolin, załomy skarp

i zainteresowanie właścicieli gruntów jest bardzo wskazane. Wiejska część gminy Łasin powinna uzyskać

ze względu na możliwe wykorzystanie warunków przyrodniczych, zalesienie do około 9 % powierzchni

gminy.

6. W zakresie ochrony gruntów przed erozją i
przeciwdziałanie degradacji gleb

Cennym zasobem przyrodniczym miasta i gminy są gleby. Bardzo żyzne gleby brunatne właściwe,

brunatne wyługowane i czarne ziemie. Są to w większości gleby chronione klas bonitacyjnych II – IV.

Odkryty (bezleśny) charakter gruntów stwarza zagrożenie erozyjne gleb. W największym stopniu zagro-

żone są gleby erozją wietrzną oraz erozją wodną powierzchniową. Najskuteczniejszą formą ochrony

przed rozwojem erozji gleb jest właściwa gospodarka zadrzewieniowa, zakrzewieniowa oraz utrzymanie

miedz.

7. W zakresie ochrony złóż kopalin przed nieracjonalną
gospodarką

Na terenie miasta i gminy Łasin nie występują eksploatowane złoża kopalin. Nie ma tutaj

także złóż perspektywicznych. Dlatego na tym obszarze nie występują zagrożenia związane z po-

wierzchniową eksploatacją złóż, do których należy powstawanie rozległych wyrobisk obniżających

walory krajobrazowe środowiska. Lokalne pozyskiwanie kruszywa na potrzeby własne mieszkań-

ców i drogowców jest w pełni usankcjonowane prawnie.

8. W zakresie kształtowania systemu obszarów chronionych i
dostosowanie go do nowych warunków prawnych

Obszar miasta i gminy znajduje się wielkoprzestrzennym systemie obszarów chronionych.

Przez teren gminy przebiega ważny w skali regionu korytarz ekologiczny. W koncepcji sieci ekolo-

gicznej ECONET – POLSKA obszar gminy położony jest w obrębie korytarza ekologicznego o

znaczeniu międzynarodowym, który stanowi łącznik pomiędzy doliną Wisły na zachodzie, a Poje-

zierzem Iławskim i Mazurskim na wschodzie.
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Część obszaru gminy znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu “Obszar doliny

Osy i Gardęgi”. Obszary chronionego krajobrazu, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, to tereny chro-

nione ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów, wartościowe

w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypo-

czynkiem lub ze względu na istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Gospodarowanie na tych

terenach nie podlega szczególnie rygorystycznym reżimom ochronnym, jednak akty prawne o ich wyzna-

czeniu ustalają zestaw zasad gospodarowania, które należy uwzględniać w pracach planistycznych oraz w

bieżącej działalności gospodarczej. Głównym celem ochrony obszarów chronionego krajobrazu jest za-

chowanie możliwie niezmienionej, atrakcyjnej formy, walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobra-

zowych dla różnej działalności człowieka, w tym dla potrzeb turystyki i rekreacji. W granicach obszaru

znalazła się południowa część gminy w obrębie doliny Osy i północno-zachodnia jej część w otoczeniu

jezior Nogat, Szynwałd i Kuchnia.

VI. Cele i priorytety ekologiczne

Podstawowymi dokumentami, w które “wpisują się” cele polityki ekologicznej miasta i gminy

Łasin są przede wszystkim: “Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem

perspektywy na lata 2007 – 2010”, “Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”,

“Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego” i projekt “Programu ochro-

ny środowiska powiatu grudziądzkiego”.

Cele ekologiczne stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celów w zakresie ochrony środo-

wiska i rozwoju infrastruktury służącej ochronie środowiska sformułowanych w “Strategii rozwoju

miasta i gminy Łasin”.

Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze miasta i gminy Łasin do 2020 r. przyjęto po-

prawę stanu środowiska przyrodniczego miasta i gminy w celu poprawy jakości życia mieszkań-

ców, zwiększenia atrakcyjności miasta i gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz zwiększenie

możliwości rozwoju gospodarczego.

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowią-

zującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowi-

ska oraz realizacji celów cząstkowych. Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze miasta i

gminy i identyfikacja najważniejszych problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że

celami tymi są:

- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza Jeziora Łasińskiego Zamkowe-

go i Łasinskiego Małego oraz ochrona przed zanieczyszczeniami obszarowymi pozostałych

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego głównie w mieście,
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- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych obszaru miasta i gminy,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

·- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej.

Ocena stanu środowiska na obszarze miasta i gminy, analiza wytycznych z dokumentów krajo-

wych, wojewódzkich i powiatowych oraz analiza wytycznych ze Strategii rozwoju miasta i gminy Łasin i

założeń dokumentów programowych upoważniają do stwierdzenia, że większość zagrożeń stanu środo-

wiska i zaistniałych degradacji poszczególnych komponentów środowiska jest możliwa do zminimalizo-

wania, a nawet eliminacji pod warunkiem konsekwentnej realizacji Programu ochrony środowiska.

Podstawowymi priorytetami ekologicznymi na obszarze miasta i gminy Łasin są:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej głównie z terenów wiejskich gminy poprzez

budowę sieci kanalizacyjnych, skierowanych na oczyszczalnię w mieście

- ograniczanie spływu zanieczyszczeń obszarowych,

- eliminacja źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- retencja wód i zwiększenie zasobów wodnych,

- ograniczanie zużycia wody,

- eliminacja źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego,

- wzbogacanie walorów estetycznych krajobrazu miejskiego i wiejskiego,

- ochrona korytarza ekologicznego rynny jeziora Łasińskiego Zamkowego,

- edukacja ekologiczna społeczności miasta.

VII. Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć
 proekologicznych

Działania programowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze miasta i gminy wynikają z

jednej strony z nie najlepszego stanu środowiska, w tym poszczególnych jego komponentów, z

drugiej zaś strony z dynamicznego, lecz często żywiołowego, rozwoju procesów urbanizacyjnych,

w tym rozwoju gospodarki, przemysłu, turystyki i budownictwa mieszkaniowego. Procesy te po-

wodują nieustanne powstawanie nowych zagrożeń, które powinny być minimalizowane już na eta-

pie planowanego rozwoju. Bardzo istotne jest także podjęcie działań zmierzających do zapewnienia

trwałej ochrony terenów i obiektów o wyróżniających się zasobach przyrodniczych i walorach kra-

jobrazowych.

Poniżej zamieszczono kierunki ochrony środowiska do 2020 r. oraz wykaz kierunkowych

działań proekologicznych w tym zakresie do 2010 r. Zastosowano podział na następujące bloki

zagadnień tematycznych:
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- ochrona zasobów przyrodniczych,

- ochrona populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant)

- ochrona powierzchni ziemi,

- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,

- ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu akustycznego,

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

- edukacja ekologiczna.

1. Ochrona zasobów przyrodniczych

Do najbardziej istotnych problemów i zagrożeń w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych

na terenie miasta i gminy Łasin należy zaliczyć:

- nasilający się rozwój budownictwa letniskowego i mieszkaniowego oraz wzrost natężenia

ruchu turystycznego, rekreacji i wypoczynku świątecznego zagrażający najcenniejszym przy-

rodniczo terenom i wrażliwym ekosystemom, w szczególności ekosystemowi Jeziora Łasiń-

skiego Zamkowego,

- zagrożenie dla walorów krajobrazowych, w szczególności na terenach wzdłuz brzegów  Je-

ziora Łasińskiego Zamkowego poprzez intensywny i miejscami nie uporządkowany rorwój

budownictwa,

- wzrost antropopresji powodujący stopniowy zanik cech naturalnych ekosystemów przyr-

odniczych.

Głównym  celem ochrony zasobów przyrodniczych na terenie miasta i gminy jest zachowanie,

właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przewracanie do stanu właściwego jej składników, w

szczególności ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Ochro-

na najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk powinna być realizowana poprzez obejmo-

wanie ich ochroną prawną m.in. jako pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Trzon systemu ekolo-

gicznego na terenie miasta stanowi korytarz ekologiczny rynny Jeziora Łasińskiego Zamkowego.

W granicach obszarów wiejskich gminy obszar chronionego krajobrazu “Obszar doliny Osy i Gar-

dęgi” wraz z rezerwatem krajobrazowym “Dolina Osy”.

W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych określa się następujące kierunki ochrony do

2020 r.:

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w celu szczegółowego rozpoznania i udoku-

mentowania zasobów przyrodniczych miasta i gminy,

- poprawa różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze miasta i gminy,

- uznawanie kolejnych pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-
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krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej,

- wprowadzanie zadrzewień i rozwój terenów zielonych.

Do roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań proekologicznych w za-

kresie ochrony zasobów przyrodniczych:

Tab. 38
Do roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań proekologicznych 

w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych

Kierunki działań
Rola samorządu

miejsko-
gminnego

Źródła
finansowania

Jednostki
realizujące i

współdziałające
Działania inwestycyjne

Opracowanie
dokumentacji i

utworzenie kolejnych
pomników przyrody i

użytków
ekologicznych

Wspieranie,
stanowienie

Fundusze ochrony
środowiska

Wojewódzki
Konserwator

Przyrody, Rada
Miasta i Gminy

Ochrona i właściwe
kształtowanie
korytarza

ekologicznego rynny
Jeziora Łasinskiego

zadanie własne
Budżet miasta,

fundusze ochrony
środowiska

Wojewódzki
Konserwator

Przyrody,
Burmistrz

Kształtowanie
bioróżnorodności na

terenach
niezurbanizowanych

zadanie w łasne,
współpraca z

Kołami
Łowieckimi

Budżet miasta,
fundusze ochrony
środowiska, Koła

Łowieckie

Burmistrz,
Wojewódzki

Konserwator
Przyrody, Koła

Łowieckie
Wprowadzanie i

uzupe łnianie zasobów
zieleni na obszarze

miasta

Zadanie w łasne,
współpraca

Fundusze ochrony
środowiska

Właściciele
gruntów,

Burmistrz

Działania pozainwestycyjne
Uznanie za pomniki
przyrody wszystkich

tworów przyrody
zasługujących na
objęcie tego typu

ochron ą.

zadanie własne,
współpraca -

Rada Miasta i
Gminy,

Wojewódzki
Konserwator

Przyrody

Popularyzowanie idei
ochrony przyrody w

społeczeństwie
zadanie w łasne Fundusze ochrony

środowiska Burmistrz

Kontrola
przestrzegania

przepisów o ochronie
przyrody w tym

poprzez właściwe
planowanie i

zagospodarowanie
przestrzenne

zadanie w łasne,
współpraca

Budżet miasta,
fundusze ochrony

środowiska

Burmistrz,
Zarząd Powiatu
grudziądzkiego

Prowadzenie rejestru
pomników przyrody,

użytków
ekologicznych,

zespołów
przyrodniczo-

krajobrazowych i
stanowisk

dokumentacyjnych

Współpraca - Starosta
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1.1. Ochrona zieleni

Szatę roślinną terenu miasta i obszaru wiejskiego gminy tworzy zieleń osiedlowa, zieleń zagrodowa,

i przydrożna, nieliczne lasy i grunty leśne, uprawy rolne, sady, w tym łąki i pastwiska, ogrody działkowe

oraz nieużytki. Zieleń miejska (osiedlowa) zajmuje powierzchnię około 16 ha (3,4%), natomiast lasy i

grunty leśne obszaru wiejskiego gminy stanowią zaledwie 4,8 % powierzchni. Większe skupienia zadrze-

wień występują przeważnie nad brzegami Jeziora Łasińskiego i cieków szczegółowych, głównie w rejonie

plaży miejskiej. Ponieważ lasy na terenie gminy stanowią część systemu zieleni i spełniają funkcję ochronną

jako otulina biologiczna jezior. W “Programie zwiększania lesistości i zadrzewień” województwa kujaw-

sko-pomorskiego, opracowanym na lata 2001-2020 nie przewiduje się zalesień na terenie miasta. Z

punktu widzenia potencjału siedliskowego gruntów oraz funkcji terenów w mieście wniosek ten wydaje

się być uzasadniony. Ten sam program dla obszaru wiejskiego gminy przewiduje dolesienie do około 5,3

% powierzchni gminy.

1.2. Zadrzewienia

Ponieważ nie wszędzie jest uzasadnione zalesianie gruntów, należy w miejscach nieprzydatnych do

zalesień zakładać i uzupełniać zadrzewienia. Spełniają one wielorakie funkcje, urozmaicają krajobraz i

wprowadzają elementy bioróżnorodności na nasze pola. Są również ostoją zwierzyny drobnej. Ekosys-

tem bez zadrzewień jest pozbawiony prawie zupełnie polnej fauny i jest mało stabilny. Na początku pro-

gramowych działań dobrze byłoby uzupełnić powycinane w ostatnim okresie zadrzewienia, a przede wszyst-

kim bardzo już ażurowe zadrzewienia przydrożne. Pod względem powierzchni zadrzewień miasto i gmina

Łasin należy do słabo zadrzewionych na terenie powiatu grudziądzkiego. Na obszarze miasta powierzch-

nia terenów zieleni wynosi łącznie około 16 ha.

1.3.    Ochrona powierzchni ziemi

Na terenie miasta i obszaru wiejskiego gminy nie ma większych udokumentowanych złóż surow-

ców mineralnych. Występująca w podłożu gruntowym dość powszechnie glina zwałowa jest silnie za-

piaszczona i nie nadaje się do wykorzystania produkcyjnego.

Tab. 39
Program zadrzewień na lata 2011 - 2020

Gmina
Nasadzenia wg ankiet

sporządzonych przez gminy
 (w sztukach)

Drzewka Krzewy
Łasin –
miasto 10.000 10.000

Powiat 50.160 37.400
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Kierunki działań w zakresie ochrony i rekultywacji gleb na lata 2004 – 2020 :

- ochrona gruntów o dużych walorach ekologicznych i produkcyjnych – ograniczenie przezna-

czania tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

- przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej, poprzez zadrzewienia gruntów na stokach o du-

żym nachyleniu (powyżej 120), prowadzenie specjalnego sposobu uprawy roli, stosowanie

płodozmianów przeciwerozyjnych, zakładanie i pielęgnowanie śródpolnych pasów zadrze-

wień i zakrzewień, stałe utrzymywanie gleby pod okrywą roślinną (rośliny wieloletnie),

- odtwarzanie gleb metodami biologicznymi (zadrzewianie, zadarnianie, wprowadzanie roślin-

ności pionierskiej),

- przeciwdziałanie chemicznej degradacji gleb, w tym szczególnie zanieczyszczeniu,

- przeciwdziałanie zawodnieniu oraz przesuszeniu gleb – stosowanie zabiegów melioracyjnych

w celu polepszenia stosunków fizyczno-wodnych gleb uprawnych,

- ukształtowanie rzeźby terenów zdewastowanych w układzie gruntów najkorzystniejszych dla

przyszłego zagospodarowania (wyrównanie powierzchni, ukształtowanie zbocczy i skarp,

tworzenie tarasów itp.),

- neutralizacja gruntów toksycznych i użyźnianie gruntów jałowych.

1.4.     Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Analiza punktowych źródeł ścieków zlokalizowanych na terenie miasta i obszaru wiejskiego

gminy pod kątem ich oddziaływania na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych oraz stopień

rozwiązania gospodarki ściekowej pozwala na wskazanie problemów i obszarów wymagających

działań programowych.

Celami ekologicznymi do roku 2020 będą:

- ochrona wód powierzchniowych rzeki Osy, Łasinki i Gardęgi – cieki te posiadają dzisiaj

wody pozaklasowe, ale widoczna jest trwała tendencja poprawy. Na ogólną ocenę jakości

wód duży wpływ ma stan rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie miasta i obszaru wiej-

skiego gminy. Obecnie powodem stwierdzanego stanu jest nie tyle jakość odprowadzanych

ścieków, co zanieczyszczenia obszarowe

- ochrona wód powierzchniowych Jeziora Łasińskiego Zamkowego i  Łasńskiego Małego – z

terenu miasta są obecnie odprowadzane tylko ścieki deszczowe.

Przeniesiona z warunków unijnych dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków ko-

munalnych znalazła swoje odzwierciedlenie w polskich przepisach konkretnie w ustawie z dnia 18 lipca

2001 r – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm). W art. 43 ust. 3 cytowanej ustawy

zobowiązano ministra właściwego do spraw środowiska do przygotowania krajowego programu oczysz-

czania ścieków komunalnych. Integralnymi częściami programu mają być: wykaz aglomeracji podlegają-

cych wyposażeniu w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć
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w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Prace w tym zakresie trwają, a program ma

być zatwierdzony przez Radę Ministrów do 31.12.2004 r. Istotnym elementem programu oczyszczania

ścieków komunalnych jest ustanowienie okresów przejściowych, które zgodnie z art. 208 Prawa wodne-

go uzyskały następujące terminy:

- do 31.12.2015 r. powinny być wyposażone w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków

aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2000 do 15000,

- do 31.12.2010 r. aglomeracje o RLM powyżej 15000.

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków może być wspierana finansowo unij-

nymi środkami Funduszu Spójności, którego uruchomienie przewiduje się w latach 2004 – 2006.

Rozpatrując program oczyszczania ścieków komunalnych w kontekście warunków panujących na

terenie miasta kluczową kwestią jest zastosowanie do analizowanego obszaru ustawowego  pojęcia

aglomeracji. Niestety Miasto Łasin wraz z obszarem wiejskim gminy nie klasyfikuje się do aglome-

racji powyżej 15000 RLM. Decydujące znaczenie ma ilość odprowadzanych ścieków (przyjęto

wielkość z pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków) oraz wartość BZT5.

Oddzielnym problemem jest dostosowanie efektywności technologicznej oczyszczalni do obo-

wiązujących wymagań. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 212, poz.1799) wprowa-

dziło w odniesieniu do omawianej oczyszczalni zaostrzenie warunków oczyszczania ścieków. Ist-

nieje konieczność uzyskania większej stabilności procesu usuwania azotu.

Jak wynika z informacji zebranych wcześniej, uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy,

ma kluczowe znaczenie dla utrzymania czystości wód powierzchniowych i gruntowych. Proponuje

się wykorzystać dużą rezerwę przepustowości oczyszczalni w Łasinie, która jest w stanie odebrać

i zutylizować większość ścieków z terenu gminy.

Biorąc pod uwagę zabudowę, ukształtowanie terenu oraz skupiska ludności, można wyróżnić

2 kierunki działań zmierzających do uporządkowania gospodarki ściekowej:

1. rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dociążającą oczyszczalnie w Łasinie: obejmująca okolice:

Wybudowań Łasińskich, Nowych Jankowic, Wydrzna, Zawdy, Szynwałdu. Szacuje się, iż

ilość ścieków, która wpłynęłaby  do  oczyszczalni z w/w rejonu, wynosi  ok. 550 m3. (Usta-

lona na podstawie wielkosci zuzycia wody przez mieszkanców gminy, gdzie wspólczynnik

wynosi 0,15 m3/d na 1 mieszkanca)

2. rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dociążającej oczyszczalnie w Świeciu nad Osą (w sąsiedniej

gminie). Obejmująca tereny wokół: Bogdanek, Przesławic, Jakubowa, Szonowa. Aktualnie

przestarzałą oczyszczalnie w Bogdankach, również należącą do ANR w Bydgoszczy, należy

wyłączyć i zamienić na przepompownie centralną. Oczyszczalnia gminna w Świeciu nad Osą

dysponuje odpowiednią rezerwą przepustowości (dozwolona ilość odprowadzanych ście-



9 2

ków: 665 m3/d, rzeczywisty zrzut ścieków: ok. 150 m3/d), przy czym realizowana jest mo-

dernizacja oczyszczalni, która zwiększy nie tylko efektywność oczyszczania ścieków, ale rów-

nież jej przepustowość. Szacuje się, iż ilość ścieków skierowana do oczyszczalni z w/w rejo-

nu, wyniesie ok. 240 m3/d.

Proponowane rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, z uwagi na:

- możliwość pozyskania środków od ANR w Bydgoszczy na rozbudowę kanalizacji (ANR w

Bydgoszczy już od kilku lat deklaruje gotowość przekazania środków przeznaczonych na

uporządkowanie gospodarki ściekowej wraz z przejęciem przez gminę w/w oczyszczalni),

- likwidację 2 oczyszczalni, które przyczyniają się do generowania kosztów związanych z ich

obsługą i utrzymaniem,

- obniżeniem kosztów oczyszczania ścieków (w przeliczeniu na 1 m3 utylizowanych ścieków)

związanych z dociążeniem istniejących oczyszczalni przy zachowaniu dotychczasowych kosz-

tów ich utrzymania.

Ponadto korzystny aspekt środowiskowy związany jest z:

- systemowym uporządkowaniem gospodarki ściekowej gminy,

- dociążeniem istniejących oczyszczalni, co sprzyja ich stabilniejszej pracy i efektywności  oczysz-

czania ścieków.

W związku z powyższym do roku 2010 przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć

proekologicznych w zakresie ochrony wód:
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Tab. 40

Kierunki działań Źródła
finansowania

Jednostki
realizujące i

wspó łdziałające
Działania inwestycyjne

Modernizacja
systemów

kanalizacyjnych
miasta zmierzająca

do objęcia nią
wszystkich

mieszka ńców oraz
rozdzielenia
kanalizacji

deszczowej - w
ramach krajowego

programu
oczyszczania ścieków

komunalnych

Zadania własne –
inicjatywa

procesu
inwestycyjnego

Środki własne
gminy,dotacje z

PFOŚiGW,
Fundusz Spójności

i Fundusze
Strukturalne

Miasto i Gmina
Łasin, Starostwo

Modernizacja
oczyszczalni ścieków

komunalnych
poprawiaj ąca

efektywność usuwania
związków azotowych -
w ramach krajowego

programu
oczyszczania ścieków

komunalnych

Zadania własne –
inicjatywa

procesu
inwestycyjnego

Środki własne
gminy,dotacje z

PFOŚiGW,
Fundusz Spójno ści

i Fundusze
Strukturalne

Miasto i Gmina
Łasin, Starostwo

Ograniczanie ładunku
zanieczyszczeń

wprowadzanego ze
ściekami do Jeziora

Łasińskiego
Zamkowego i Jeziora
Łasińskiego Małego
poprzez oczyszczenie

wód deszczowych

Zadania w łasne
Miasta i Gminy

Łasin –
inicjatywa
procesu

inwestycyjnego

środki własne
gminy, PFOSiGW,

WFNOŚ,
Gmina, Starostwo

Działania bezinwestycyjne
Prowadzenie bieżącej

kontroli
odprowadzania

ścieków z posesji
indywidualnych w tym

w szczególności
likwidacja

nielegalnych
pod łączeń do

systemów kanalizacji
deszczowej

uchodzącej do
Jeziora Łasińskiego

Małego

Zadania w łasne
gminy - -

Nadzór nad
funkcjonowaniem

systemów
oczyszczania ścieków

- - WIOŚ, Starostwo

Rola samorządu
miejsko-gminnego
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2. Ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu
akustycznego

Przeprowadzona roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za 2002

rok wykazała, że teren powiatu grudziądzkiego sklasyfikowany został do najkorzystniejszej klasy A, gdzie

żadna z kryterialnych  substancji nie przekroczyła poziomu dopuszczalnego. Odnosi się to zarówno do

klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia (SO2, NO2, PM 10, Pb, toluen, CO i O3), jak również ze

względu na ochronę roślin (SO2, NOX, O3).

 Również ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta i gminy Łasin jest pozytywna.

Wynika z tego, że emisje pyłów i gazów generowane z terenu miasta i gminy nie mają istotnego

wpływu na ogólny stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nie oznacza to, że lokalnie nie wy-

stępują problemy z uciążliwością niektórych źródeł.

Wobec powyższego głównym celami ochrony powietrza atmosferycznego do roku 2020 są :

- utrzymanie standardów jakości powietrza na dotychczasowym poziomie, kształtowanych

przede wszystkim przez źródła emisji energetycznego spalania paliw,

- ograniczanie i eliminowanie tzw. “niskiej emisji zanieczyszczeń energetycznych.

Rola samorządu miasta i gminy w zakresie ograniczania uciążliwości akustycznych powodowanych

przez źródła stacjonarne (hałas przemysłowy) sprowadza się do przestrzegania ładu przestrzennego. Do-

puszczenie tzw. “nieuciążliwej działalności rzemieślniczej” w obszarach zabudowy mieszkaniowej tworzy

szereg konfliktów, których późniejsze rozstrzyganie w trybach postępowania administracyjnego jest bar-

dzo trudne. Najczęściej są to: drobne warsztaty naprawcze, lakiernie, blacharnie, bazy sprzętowe i trans-

portowe, hurtownie materiałów budowlanych i stalowych, zakłady kamieniarskie, a nawet krawieckie i

itp., które swoim zakresem działalności nie mieszczą się w prawnym pojęciu przedsięwzięcia mogącego

pogorszyć stan środowiska, a jednak w czasie funkcjonowania naruszające dopuszczalne normy hałasu.

W pracach planistycznych i przy lokalizacji podmiotów należy wyraźnie separować obszary o funkcjach

gospodarczych od terenów z czasowym i stałym pobytem ludzi.

Miasto Łasin zaliczyć należy do miejscowości zagrożonych hałasem komunikacyjnym. Zdecydo-

waną poprawę warunków akustycznych uzyska się po realizacji obwodnicy miasta Łasin.

Zadaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska będzie okresowe prowadzenie mo-

nitoringu hałasu komunikacyjnego miasta i gminy Łasin.

Na poziomie Samorządu Gminnego dla ochrony przed hałasem nowoprojektowanych terenów

zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych niezbędne jest wprowadzenie do planów zago-

spodarowania przestrzennego niezbędnych zapisów ograniczających zagrożenie akustyczne (np. ustalanie

odpowiednio odległej nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg i innych źródeł emisji hałasu).

Ograniczeniu w rozprzestrzenianiu hałasu sprzyjać będzie wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej

(biologiczne ekrany akustyczne) wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz wzdłuż granic terenów i obiek-
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tów chronionych przed hałasem.

3. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2001 r.  Nr 62, poz.

627) jest podstawowym aktem prawnym normującym zagadnienia związane z ochroną przed polami

elektromagnetycznymi. Zgodnie z treścią zapisów ustawy, ochrona przed polami elektromagnetycznymi

polega na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych na poziomie nie przekraczającym dopusz-

czalnego, a w przypadku ich przekroczenia - na obniżeniu wartości tych pól przynajmniej do wartości

dopuszczalnych.

 Zapis ten można uznać za podstawowy cel ekologiczny na terenie miasta i gminy zarówno w

perspektywie roku 2010 i 2020. Tym bardziej, że z danych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego wynika, iż pomiary natężeń pól elektromagnetycznych prowadzone na terenie powiatu nie

wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych dla środowiska.

Tab. 41

Kierunki działań Rola samorządu
miejsko-gminnego

Źródła
finansowania

Jednostki
realizujące i

wspó łdziałające
Działania inwestycyjne

Zastępowanie węgla
kamiennego paliwami

„ekologicznymi” olejem
opałowym lekkim, gazem,
biomasą itd. w pierwszym

rzędzie w instalacjach
podlegających miastu

Zadania własne
Środki własne

gminy, dotacje z
PFOŚiGW

Miasto i Gmina
Łasin, Starostwo

Likwidacja „niskiej emisji”
poprzez rozwój

uciepłownienia miasta oraz
podłączenia do ciepłociągu

posesji indywidualnych
motywowane finansowo.

Zadania własne
Środki własne

gminy, dotacje z
PFOŚiGW

Miasto i Gmina
Łasin, Starostwo

Działania bezinwestycyjne
Opracowanie zasad
udzielania pomocy

finansowej z Gminnego
Funduszu Ochrony

Środowiska w
zakresie likwidacji
„niskiej emisji”

Zadania w łasne
gminy - -

W pracach
planistycznych  i

lokalizacji
podmiotów wyraźne

separowanie obszarów
o funkcjach

gospodarczych od
terenów z czasowym i
stałym pobytem ludzi

Zadania własne
gminy - -

Dostosowanie
instalacji

spalających węgiel
kamienny o mocy

powyżej 1MW do
wymaganych
standardów

emisyjnych dwutlenku
siarki , dwutlenku

azotu i pyłu.

Informacja - WIOŚ, Starostwo
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Tab. 42

Kierunki działań

Rola
samorz ądu
miejsko-
gminnego

Źródła
finansowania

Jednostki
realizujące i
wspó łdziałające

Działania pozainwestycyjne
Ustalanie lokalizacji źródeł

promieniowania
elektromagnetycznego w oparciu
o pełną wiedzę na temat zasięgu

oddziaływania pól
elektromagnetycznych.

Wykorzystanie informacji na
etapie postępowania w sprawie

ocen oddzia ływania na
środowisko.

zadania
własne - Wojewoda,

Starosta

Uwzględnianie w pracach
planistycznych informacji na

temat terenów o stwierdzonych
przekroczeniach dopuszczalnych

poziomów pól
elektromagnetycznych z

podzia łem na obszary
przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową i tereny dostępne

dla ludno ści

zadanie
własne - Wojewoda,

Starosta

Przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych są zaliczane do inwestycji

celu publicznego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta i

Gminy Łasin ustala na swoim terenie lokalizację tego typu przedsięwzięć. Istotnym instrumentem  praw-

nym mającym wpływ na kształtowanie zakresu i skali oddziaływania źródeł promieniowania elektroma-

gnetycznego na środowisko jest procedura lokalizacji inwestycji. W przypadku instalacji zaliczanych do

znacząco oddziaływujących na środowisko obowiązuje postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na

środowisko. Postępowaniem w sprawie ocen oddziaływania na środowisko muszą być objęte:

- stacje elektroenergetyczne lub linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niż-

szym niż 110 kV,

- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektro-

magnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15

W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Raporty oddziaływania na środowisko wymagane w takim postępowaniu powinny zawierać infor-

macje na temat zasięgu przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych

przez ww. źródła. Pozwoli to na precyzyjniejsze ustalenie lokalizacji tego typu instalacji.

W związku z powyższym do roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań

proekologicznych w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi
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4. Edukacja ekologiczna

Do najbardziej istotnych problemów w zakresie poziomu edukacji ekologicznej społeczeń-

stwa miasta i gminy Łasin należy zaliczyć:

- niewystarczający udział społeczeństwa w realizowaniu działań proekologicznych,

- brak nawyków kultury ekologicznej w społeczeństwie,

- zły stan środowiska (dzikie wysypiska śmieci, spływ ścieków do gruntu i wód, degradacja

zieleni) świadczące o braku troski mieszkańców o walory środowiska,

- niewystarczający udział problematyki ekologicznej w programach edukacyjnych,

- niewystarczający udział treści ekologicznych w środkach masowego przekazu,

- zbyt mały dostęp do informacji o środowisku.

Głównymi celami edukacji ekologicznej na terenie miasta i gminy są:

- kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowań społeczeństwa miasta wzajemnie

powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekono micznymi,

- kształtowanie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, poczucia odpowiedzialności za

stan i potrzebę ochrony środowiska,

- umożliwienie każdemu mieszkańcowi miasta zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych

dla poprawy jakości środowiska,

- tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jedno-

stek, grup i społeczeństwa, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

W zakresie edukacji ekologicznej określa się następujące kierunki działań do 2020 r.:

- uznanie, iż edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji polityki

ochrony środowiska w mieście,

- wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego przy

respektowaniu i wykorzystaniu wartości kulturowych, etycznych i religijnych,

- zapewnienie dostępu społeczeństwa miasta do pełnej informacji o stanie środowiska przy-

rodniczego i podjętych formach edukacji ekologicznej,

- uznanie, iż edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego

modelu społeczeństwa.

Do roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań w zakresie edukacji eko-

logicznej
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Tab. 43

Kierunki działań
Rola samorządu

miejsko-
gminnego

Źródła
finansowania

Jednostki
realizujące lub

współdziałające
Działania inwestycyjne

Opracowanie i wdrażanie
gminnego programu

edukacji ekologicznej
zadanie własne

Fundusze ochrony
środowiska,

budżet miasta

Kuratorium,
szkoły,

RCDRRRiOW w
Przysieku

Prowadzenie
proekologicznej

działalności
wydawniczej

wspieranie

Fundusze ochrony
środowiska,

budżet gminy i
nadle śnictw

Nadle śnictwa,
RCDRRRiOW w
Przysieku,

Zarz ąd Powiatu
grudziądzkiego

Doposażenie szkół w
materiały dydaktyczne i
informacyjne dotycz ące
ochrony środowiska

zadanie własne

Kuratorium,
fundusze ochrony

środowiska,
budżet gminy

Szkoły, władze
gminy Zarz ąd

Powiatu

Działania pozainwestycyjne
Bieżąca informacja na
stronie internetowej

miasta o stanie
środowiska i
prowadzonych

działaniach w tym
zakresie

zadanie własne - Burmistrz

Organizacja gminnego
konkursu wiedzy

ekologicznej
zadanie własne

Kuratorium,
fundusze ochrony

środowiska
Burmistrz

Wprowadzenie do zajęć
szkolnych tematyki

ekologicznej
współpraca

Kuratorium,
fundusze ochrony

środowiska

Kuratorium,
szkoły

Prowadzenie szkoleń z
zakresu edukacji

ekologicznej i wiedzy o
środowisku

Współpraca,
Koła Łowieckie

Fundusze ochrony
środowiska

RCEE w
Przysieku,

Zarząd Powiatu
grudziądzkiego

Kreowanie aktywnych
form edukacji
ekologicznej

Współpraca,
Koła Łowieckie

Fundusze ochrony
środowiska,
kuratorium,

środki własne

Burmistrz,
szko ły,

organizacje
pozarządowe

Organizacja akcji
edukacyjnych (Dzie ń

Ziemi, Sprz ątanie
Świata)

zadanie własne,
Koła Łowieckie

Budżet miasta,
fundusze ochrony

środowiska

Władze miejskie,
szkoły,

kuratorium

Szkolenie w zakresie
rolnictwa ekologicznego

i agroturystyki

Współpraca,
Koła Łowieckie

Budżety gmin,
fundusze ochrony

środowiska

Zarząd Powiatu
grudziądzkiego,

władze miejskie,
RCEE w Przysieku
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VIII. Środki niezbędne do osiągnięcia celów

Realizacja założonych celów w Programie ochrony środowiska miasta i gminy Łasin jest możliwa

poprzez:

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji służących ochronie środowiska,

- optymalne wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym z uwzględnieniem zasady

zrównoważonego rozwoju,

- przestrzeganiu założonych zasad zarządzania środowiskiem,

- otrzymanie przyzwolenia społecznego na wdrażanie programu ochrony środowiska.

1. Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Instrumenty służące realizacji programu ochrony środowiska miasta i gminy wynikają z obo-

wiązujących przepisów prawa, w tym ustaw: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o

odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i wielu innych.

Do instrumentów prawnych należą:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,

- pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia wodno-prawne i

decyzje o emisji dopuszczalnej,

- zgody na gospodarcze wykorzystanie odpadów,

- pozwolenia wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska,

- pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,

- pozwolenia dotyczące obiektów zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środo-

wiska,

- program ochrony środowiska miasta i plan gospodarki odpadami,

- postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

- strategia rozwoju miasta,

- uchwała w sprawie budżetu miasta,

- decyzje administracyjne,

- monitoring stanu środowiska.
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Podstawowe kompetencje kontrolne w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska

należą do wojewody. Warto zauważyć, że w wielu istotnych sprawach kompetencje kontrolne posiadają

władze powiatu. Starosta jest podstawowym organem, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania

administracyjnego, w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z za-

kresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, w tym w zakresie gospodarki wodnej,

rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, postępowania z odpadami, ochrony

powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, prawa geologicznego, ochrony

zwierząt oraz gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi. Samorząd miejski posiada także znaczące kompe-

tencje w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, powietrza at-

mosferycznego, gospodarki odpadami i ochrony przyrody. Są to przede wszystkim kompetencje o cha-

rakterze porządkowo-komunalnym częściowo z uprawnieniami kontrolnymi.

1.1.    Środki finansowe

Finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska stanowi podstawowy instrument realizacji

programu ochrony środowiska. Środki finansowe pozyskiwane są lub mogą być poprzez: opłaty i kary za

gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz fundusze celowe.

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią funkcję prewencyjną i redystrybucyjną.

Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zachęcanie podmiotów gospodarczych do instalowania

odpowiednich urządzeń ochronnych, wyboru najlepszej i proekologicznej technologii, optymalnej lokali-

zacji inwestycji oraz oszczędnego korzystania z zasobów środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na

gromadzeniu i przemieszczaniu środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Opłaty za gospodarcze

korzystanie ze środowiska pobierane są za: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,

pobór wody, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, zmianę sposobu użytkowania gruntów

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz usuwanie drzew i krzewów. Opłaty kierowane są do

funduszy celowych, w tym do gminnych funduszy ochrony środowiska. Kary pieniężne pobierane są za

działanie niezgodne z obowiązującym prawem, w tym z wydanymi pozwoleniami, decyzjami i koncesjami.

Możliwości pozyskiwania środków z funduszy celowych dla inwestycji proekologicznych realizo-

wanych na obszarze gminy istnieją poprzez dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Toruniu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

oraz miejskiego funduszu ochrony środowiska.

Instrumenty finansowania ochrony środowiska stanowią:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody

powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemii za składo-

wanie odpadów,

- administracyjne kary pieniężne – wymierza, w drodze decyzji wojewódzki inspektor  ochro-
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ny środowiska za:

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzajów gazów lub py łów  wpro-

wadzanych do powietrza,

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości, stanu lub składu ścieków,

- przekroczenie określonej w pozwoleniach na pobór wód ilości pobranej wody,

- naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów

albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpa dów, wymaganych przepi-

sami o odpadach, co do rodzaju i sposobu składowa nia   lub magazynowania odpadów,

- przekroczenie określonych w pozwoleniach poziomów hałasu.

- odpowiedzialność cywilna – do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływa-

niem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi ina-

czej. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża

szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za

te zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków

zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji  lub urządzeń zabezpie-

czających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie

utrudnione, może on zażądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naru-

szenie. Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z rosz-

czeniem może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a także orga-

nizacja ekologiczna.

- odpowiedzialność karna – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakre-

sie

- odpowiedzialność administracyjna - jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie

oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może w dro dze decyzji, nałożyć obo-

wiązek:

- ograniczenia oddziaływania na środowisko

- przywrócenia środowiska do stanu właściwego

Instrumenty finansowe w układzie podmiotowym finansowania ochrony środowiska:

- Budżet państwa

     Z tego źródła finansuje się w trybie dotacji inwestycje ponadregionalne, realizowane przed-

wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. W ten sposób finansowane mogą być

m.in. inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, zalesienia,

- Fundusze ekologiczne

Obecnie funkcjonują następujące fundusze ekologiczne:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
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- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Grudziądzu,

- miejsko-gminny fundusz ochrony środowiska,

Fundusze te funkcjonują na podstawie obecnie obowiązującej ustawy - Prawo ochrony środowi-

ska. Narodowy i wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają osobowość prawną.

Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie mają osobowości prawnej, a środkami funduszy

gospodarują jednostki samorządu terytorialnego.

Warto zwrócić szczególną uwagę na listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który dofinansowuje przedsięwzięcia służące

ochronie środowiska przyczyniające się do realizacji następujących celów:

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych:

- dla aglomeracji ponad 2.000 RLM,

-na terenach głównych zbiorników wód podziemnych i obszarach ich zasilania.

2. Ochrona jezior przed zanieczyszczeniami i eutrofizacją poprzez budowę oczyszczalni  ścików

na punktowych źródłach wprowadzających zanieczyszczenia do wód i rozbudowę kanaliza-

cji wokół jezior.

3. Ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych poprzez budowę płyt obornikowych, zbiorników

na odcieki, gnojówkę i gnojowicę.

4. Realizacja zadań dotyczących zwiększania zasobów wodnych i bezpieczeństwa powodzio-

wego województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Ograniczanie zużycia wody w procesach technologicznych.

GOSPODARKA ODPADAMI:

1. Budowa i modernizacja zakładów unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z wymogami ustawy

o odpadach) powodująca odzysk surowców i zmniejszenie objętości składowanych odpa-

dów.

2. Wspieranie technik i technologii ograniczających ilość wytwarzanych odpadów.

OCHRONA POWIETRZA:

1. Ograniczenie emisji na obszarach:

- aglomeracji miejsko-przemysłowych, gdzie potrzeby ciepłowniczo -komunalne są za-

bezpieczone przez paleniska indywidualne lub kotłownie lokalne oraz gdy w sezonie

grzewczym notowane są przekroczenia średniodobowych stężeń zanieczyszczeń,

-  miejscowości uzdrowiskowych, posiadających taki status z nadania Ministerstwa Zdro-

wia,

- miejscowości, w których znajdują się cenne zabytki kultury materialnej, gdzie istnieje

niebezpieczeństwo wpływu emitowanych substancji zanieczyszczających te obiekty.

2. Modernizacja technologii powodująca zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
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3. Alternatywne źródła energii.

OCHRONA ORZYRODY:

1. Zwiększenie lesistości regionu wynikające z zapisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rol-

nych pod zalesienia.

2. Realizacja konserwatorskiej ochrony przyrody.

EDUKACJA EKOLOGICZNA:

Dofinansowywanie programów edukacyjnych i konkursów ekologicznych.

FUNDUSZE POMOCOWE:

Wspieranie zadań, które objęte zostały dofinansowaniem ze środków przedakcesyjnych Unii Eu-

ropejskiej.

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA wynikające ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomor-

skiego i Polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Środki powiatowego funduszu ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie przedsięwzięć

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

w tym:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważo-

nego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a

także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i

gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów

małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standar-

dów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadza-

nia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powie-

trza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metoda-

mi ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepi-

sów ustawy o ochronie przyrody,
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- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wod-

nej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochronyśrodowi-

ska.

Środki miejsko-gminnego funduszu ochrony środowiska mogą wspierać wszystkie działania takie

jak powiatowego funduszu za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, jak

również inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wy-

nikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

- Banki

Większość banków ma w swojej ofercie kredyty inwestycyjne, w tym również na przedsięwzięcia

proekologiczne. Znaczący udział w kredytowaniu inwestycji w zakresie ochrony środowiska o znaczeniu

ponadregionalnym ma Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Finansuje on inwestycje wymagające

znacznych nakładów, realizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. Liderem w zakresie

kredytowania w formach preferencyjnych jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

- Fundacje i agencje

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ,,Counterpart Fund”- środki tego funduszu

przeznacza się na m.in. na inwestycje z zakresu ochrony środowiska na obszarach

wiejskich,

- Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę - podstawowym jej celem jest

wspieranie budowy obiektów zaopatrzenia wsi w wodę oraz gospodarki ściekowej,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - finansuje, głównie w formie dota-

cji, przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez jednostki samorządu terytorial-

nego na terenach wiejskich,

- Ekofundusz – wspiera przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Zadaniem Eko-

funduszu jest również ułatwianie transferu na polski rynek najlepszych technologii i

stymulowanie polskiego przemysłu ochrony środowiska,

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – udziela dotacji m.in. na projekty infra-

strukturalne w zakresie ochrony środowiska. Przy realizacji konieczna jest współpraca

z partnerem niemieckim,

- Globalny Fundusz Środowiska (GEF/SGP) – uruchomił Program małych dotacji dla

wspierania przedsięwzięć wpływających na poprawę stanu środowiska poprzez ochronę

różnorodności biologicznej, wykorzystywanie odnawialnej energii, stosowanie ener-

gooszczędnych technologii, ochronę zasobów wodnych.

- Podmioty gospodarcze

Projekty realizowane przez podmioty gospodarcze, tj. podmioty nastawione na osiąganie zysku,
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otrzymują wsparcie najczęściej w postaci niskooprocentowanych kredytów (kredytów preferencyjnych),

rzadziej dotacji. Środki własne tych podmiotów są więc głównym źródłem finansowania inwestycji w

zakresie ochrony środowiska.

- Instytucje zagraniczne

Do podmiotów tych zaliczyć trzeba przede wszystkim agendy Unii Europejskiej. Unia uruchomiła

pomoc w finansowaniu ochrony środowiska w postaci następujących programów:

- Program PHARE,

- Program ISPA – w sektorze środowiska pomoc z ISPA przeznaczona jest głównie na in-

westycje związane z jakością powietrza, zaopatrzeniem w wodę pitną, oczyszczaniem ście-

ków oraz gospodarką odpadami,

- Program SAPARD – wspiera modernizację rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.

W związku z tym, że realizacja Programu będzie odbywała się już w po uzyskania przez Polskę

akcesji do Unii Europejskiej istotne znaczenie mają możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu

ochrony środowiska przy udziale środków Wspólnoty. Możliwości te obejmują: Fundusze Strukturalne,

Fundusz Spójności i Inicjatywy Wspólnotowe.

Fundusze strukturalne, mają na celu realizację polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zmierza-

jącą do wyrównywania różnic między regionami. W skład funduszy strukturalnych wchodzą: Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwaran-

cji Rolnej, oraz Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa.

W latach 2000 - 2006 na Fundusze Strukturalne dla 15 krajów członkowskich przeznaczono

około 195 mld euro. Fundusze Strukturalne przysługują regionom, których PKB na mieszkańca wynosi

mniej niż 75 proc. średniego PKB Unii Europejskiej. Nowością wprowadzoną w Agendzie 2000, jest

przyjęcie ograniczenia pomocy, jaką dany kraj może uzyskać z Unii Europejskiej, do równowartości 4

proc. PKB tego kraju.

Środki finansowe z Funduszy Strukturalnych są rozdysponowane w ramach trzech celów pomię-

dzy cztery fundusze, zarządzane przez właściwe Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej. Ze względu

na to, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie i wykorzystanie środków, cztery fundusze dzielą się na

dwie grupy: programy krajowe, czyli przygotowywane przez kraj członkowski i po uzgodnieniu z Ko-

misją Europejską samodzielnie przez ten kraj realizowane Inicjatywy Wspólnotowe i działania innowa-

cyjne, czyli programy dotyczące kluczowych zagadnień dla Unii jako całości, opracowane przez właści-

we służby Komisji Europejskiej i po uzgodnieniach z krajami członkowskimi realizowane bezpośrednio

przez Komisję. Poza tym Fundusze Strukturalne dzielą się na regionalne i horyzontalne. Regionalne to

takie, o które ubiegać się mogą wnioskodawcy określonego regionu Unii, spełniającego przyjęte przez

Komisję Europejską kryteria. Horyzontalne zaś to takie, o których środki można się ubiegać bez względu

na lokalizację wnioskodawcy, czyli na całym terytorium Unii.

CEL 1: Promocja rozwoju i zarządzania strukturalnego regionów zapóźnionych w rozwoju. Dla
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regionów słabiej rozwiniętych Komisja Europejska proponuje zastosować kryterium zgodnie z którym

pomoc będzie przyznawana jedynie w rejonach w których PKB na mieszkańca jest niższy od 75 proc.

średniej Unii. Dodatkowa pomoc może być udzielana regionom zagrożonym poważnym bezrobociem.

Na ten cel, na lata 2000-2006, jest przeznaczone 70 proc. Funduszy Strukturalnych czyli 135,9 mld euro.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – FEOGA powstał w 1964 roku na mocy

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Jego głównym zadaniem jest

wspieranie przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Środki

finansowe w ramach funduszu pochodzą z budżetu UE (jest na niego przeznaczana największa część

budżetu Unii Europejskiej, np. w 1999 było to 42,2 proc. budżetu) oraz z opłat nakładanych na produkty

rolne importowane spoza Unii Europejskiej. FEOGA składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która

finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla

rolników) oraz Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach

UE i jest instrumentem polityki strukturalnej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - FEDER powstał w 1975 roku. Jego głównym

zadaniem jest likwidowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. W

ramach funduszu może być udzielona pomoc na: inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub

utrzymanie stałych miejsc pracy; inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuro-

pejskich dla regionów gdzie dochód PKB na mieszkańca jest poniżej 75 proc., tereny słabo zaludnione

(poniżej 8 mieszkańców na jeden km kwadratowy) oraz obszary ultraperyferyjne; inwestycje w edukację

i opiekę zdrowotną w najsłabiej rozwiniętych regionach; rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich

przedsiębiorstw; działalność badawczo-rozwojową; inwestycje związane z ochroną środowiska. Euro-

pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierając wybrane regiony współfinansuje realizację ważnych

celów polityki strukturalnej UE. Są to: rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w roz-

woju oraz przekształcenia strukturalne terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu.

Europejski Fundusz Socjalny - FSE jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie instrumen-

tów polityki strukturalnej. Fundusz działa od 1960 roku, a jego głównym celem jest walka z bezrobociem

w krajach członkowskich. Środki finansowe są przeznaczane na pomoc dla różnych regionów i grup

społecznych w tym w szczególności dla pracowników zagrożonych bezrobociem długoterminowym oraz

dla ludzi młodych (do 25 roku życia) wkraczających dopiero na rynek pracy. Pomoc z Europejskiego

Funduszu Socjalnego jest realizowana między innymi poprzez: organizowanie szkoleń rozwijających umie-

jętności zawodowe; ulepszanie i dostosowywanie do potrzeb rynku pracy systemów powszechnego kształ-

cenia; kształcenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego; - wspieranie programów mających na celu

tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach; - walkę z

dyskryminacją zawodową w tym wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; wspieranie grup

ludzi odrzuconych i defaworyzowanych przez społeczeństwo (np. bezdomnych i uzależnionych); pomoc

techniczną, badania naukowe i promowanie nowych technologii. Budżet Europejskiego Funduszu Socjal-
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nego wynosi na lata 2000-2006 około 60 mld euro, co stanowi około 30 proc. środków przeznaczonych

dla Funduszy Strukturalnych przez Unię Europejską na lata 2000-2006.

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji,

to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie prze-

kracza 90 proc. średniej dla wszystkich państw członkowskich. Z funduszu obecnie korzystają Grecja,

Portugalia, Hiszpania i Irlandia.

Jedna z podstawowych cech Funduszu Spójności, która jednocześnie odróżnia go od Funduszy

Strukturalnych, jest ograniczenie jego działania w określonym czasie. Obecnie jego funkcjonowanie jest

zaplanowane do 2006 roku. Inną cechą różniącą go od Funduszy Strukturalnych jest krajowy, a nie

regionalny zasięg pomocy oferowanej w ramach programu. Podstawowym celem Funduszu Spójności

jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami, których poziom ekonomiczny znacznie odbiega od śred-

niej UE. W związku z tym kładzie on nacisk na współpracę zapewniając rozwój regionów słabiej rozwi-

niętych z regionami, których gospodarki funkcjonują lepiej. Odbiorcami Funduszu Spójności są państwa,

których PKB nie przekracza 90 proc. średniej dla wszystkich państw członkowskich. Na szczycie UE w

Berlinie wprowadzono dwa zastrzeżenia, co do udzielania pomocy w ramach Funduszu Spójności: w

roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy państwa nadal kwalifikują się do pomocy (90

proc. średniego PKB na jednego mieszkańca w UE); pomoc dla krajów „strefy euro” będzie udzielana

pod warunkiem wypełnienia wymogów konwergencji (stabilność gospodarcza i wzrost). Państwa ubie-

gające się o pomoc muszą przygotować konkretny program prowadzący do spełniania kryteriów spójno-

ści. Realizowane programy, zgodnie z Traktatem z Maastricht, muszą przyczyniać się do spełnienia kryte-

riów konwergencji ekonomicznej oraz nie dopuszczać do powstania nadmiernego długu publicznego.

Jeśli Rada stwierdzi nadmierny dług publiczny w danym kraju, żaden nowy projekt, lub w przypadku

ważnych projektów składających się z wielu etapów, żaden nowy etap tego projektu, nie będzie finanso-

wany przez Fundusz dla tego kraju. Takie zawieszenie finansowania trwa, aż do momentu, gdy nowa

decyzja Rady nie zniesie poprzedniej. Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 - 2006 wynosi 18 mld

euro (w latach 1994 - 1999 wynosił 15,5 mld euro).

Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej, finansowane ze środków Funduszy

Strukturalnych, skierowane do określonych środowisk i grup społecznych jedynie państw członkowskich

Unii Europejskiej.

INTERREG III to program Unii Europejskiej dotyczący wzmacniania współpracy transgranicznej,

międzyregionalnej i międzynarodowej, oraz mający służyć zrównoważonemu rozwojowi oraz integracji

całego terytorium UE. Realizowany w latach 2000-2006 program INTERREG III kładzie się nacisk na

współpracę z regionami granicznymi krajów kandydujących do Unii Europejskiej oraz z krajami korzy-

stającymi ze wsparcia PHARE. Program nie finansuje bezpośrednio inicjatyw w państwach kandydują-

cych. INTERREG III jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki prze-

znaczone na jego wykonanie w okresie 2000-2006 wynoszą 4875 mln euro.
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LEADER + to program wspomagający wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiej-

skich. Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro.

2.       Instrumenty społeczne

Do instrumentów społecznych zaliczyć należy:

- Współdziałanie

Narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. “uczenie się poprzez

działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań

samorządów poprzez m.in. dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń, interdyscyplinarny model

pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych.

Druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem

jest to przede wszystkim udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat

publicznych, wprowadzanie mechanizmów, tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne).

- Edukacja ekologiczna

Ta forma edukacji jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym wdrażanie pro-

gramu ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowania świadomości ekologicznej społeczeń-

stwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. W społeczeństwie zaczyna istnieć

coraz większa potrzeba posiadania takiej wiedzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się znaczny

rozwój edukacji ekologicznej. Rolę koordynującą tutaj odgrywają pozarządowe organizacje ekologiczne

(POE) bardzo prężnie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do najważniejszych z

nich należą:

-  Liga Ochrony Przyrody,

-  Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku,

-  Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku,

-  Polski Klub Ekologiczny, Oddział Pomorsko Kujawski w Toruniu,

-  Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgu w Toruniu

-  inne.

- Szkolenia

Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy

od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszcze-

gólnych grup zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle

wymaga dalszego poszerzania sposobów aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych

grup zawodowych i społecznych.
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W szczególności powinny być organizowane szkolenia dla:

- pracowników administracji,

- samorządów mieszkańców,

- nauczycieli szkół wszystkich szczebli,

- członków organizacji pozarządowych,

- dziennikarzy,

- dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.

Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa nt.

stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie środowiska. Istotne

jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach inwesty-

cyjnych. Edukacja i informacja oraz komunikacja są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i

właściwa informacja potęguje proces edukacji.

IX.System monitoringu i oceny realizacji celów
ekologicznych
Podstawowym organem, który jest odpowiedzialny za realizację programu ochrony środowiska

jest Burmistrz miasta i gminy Łasin. Ustawa przewiduje, że Burmistrz co 2 lata składać będzie Radzie

Miejskiej stosowne sprawozdanie z realizacji programu. Projektowany Program będzie testem skutecz-

ności działania administracji samorządowej na szczeblu gminnym w zakresie ochrony środowiska i wpro-

wadzania w życie zasady zrównoważonego rozwoju.

Podstawową zasadą skutecznej realizacji programu ochrony środowiska jest właściwe adresowa-

nie poszczególnych zadań i świadome ich przyjęcie przez wykonawców. Z punktu widzenia miejsca w

strukturze zarządzania Programem wyróżnić można:

- jednostki realizujące określone w Programie zadania (podmioty gospodarcze, Burmistrz miasta,

inne jednostki zarządzania szczebla gminnego np. zarządy jednostek organizacyjnych miasta,

organizacje pozarządowe),

- instytucje finansujące (budżet państwa - Wojewoda, fundusze celowe) i wsparcia finansowe-

go (banki, fundusze pomocowe UE),

- instytucje nadzoru i kontroli oraz monitorowania efektów (Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).

Organizacją i zarządzaniem Programem powinien zająć się komitet sterujący wyłoniony spośród

Rady Miasta, reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz partnerów społecznych. Do zadań komitetu

sterującego należeć powinno m.in.:

- czuwanie nad prawidłową realizacja programu,

- opracowywanie wniosków do instytucji finansowych o środki na realizację zadań ujętych w
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programie,

- zapewnienie korelacji z programem wojewódzkim, programem powiatowym i programami

sąsiednich gmin

- dostosowanie programu do nowych regulacji prawnych,

- promocja i popularyzacja Programu.

Funkcje wykonawcze i sekretariat Programu winien być powierzony wydziałowi Urzędu Miasta i

Gminy właściwemu w sprawach ochrony środowiska.

Najważniejszym procesem wdrażania Programu i realizacji założonych w nim celów jest rejestracja

zmian środowiska poprzez monitorowanie jego stanu jako całości i poszczególnych komponentów. Dzia-

łania te wraz z oceną stopnia realizacji zadań określonych celami niniejszego opracowania dostarczą pod-

stawowych informacji o stopniu wdrożenia i efektach realizacji powyższego Programu.

W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz ochrony środowiska oraz skuteczności realizo-

wanego Programu prowadzony jest przez organy administracji system pomiarów, ocen i prognoz stanu

środowiska zwany państwowym monitoringiem środowiska, którego podstawowym zadaniem jest do-

starczanie 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.

Państwowy monitoring środowiska w obszarze swojego działania obejmuje podsystemy:

- monitoringu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego,

- monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych,

- monitoringu powierzchni ziemi, gleb i odpadów,

- monitoringu przyrody ożywionej,

- monitoringu zintegrowanego,

- działania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami.

System państwowego monitoringu środowiska umożliwia realizację obowiązków wynikają-

cych z ratyfikowania międzynarodowych konwencji oraz zalecenia obowiązujące w krajach człon-

kowskich Unii Europejskiej.

Przyjęty w Programie główny cel polityki ekologicznej miasta i gminy Łasin to poprawa stanu

środowiska przyrodniczego miasta w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrak-

cyjności miasta dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz zwiększenie możliwości rozwoju gospodar-

czego.

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przestrzegania zasady zrównoważo-

nego rozwoju, zachowania bezpieczeństwa ekologicznego gminy oraz realizacji założonych celów

cząstkowych, którymi są:
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- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza Jeziora Łasińskiego Zamkowe-

go i Łasińskiego Małego,

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych obszaru miasta i gminy

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej.

Wskaźnikiem skuteczności realizacji polityki ekologicznej miasta i gminy 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 śro-

dowiska.

Głównym elementem realizacji Programu do 2010 roku, tzw. celem średniookresowym będzie

całkowita harmonizacja i dostosowanie wszystkich działań do obowiązujących procedur prawnych. W

dłuższym horyzoncie czasowym tj. do roku 2020 podstawowym miernikiem skuteczności realizacji Pro-

gramu będą wyniki monitoringu środowiska, w tym wyniki pomiarów jakości elementów środowiska

najbardziej wrażliwych na zmiany stanu.

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 projek-

tów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

- techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość

ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy

eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą

dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub w dokumentach tech-

nicznych produktów.
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Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji programu ochrony

środowiska gminy w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym.

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji Programu będą stosowane wskaźni-

ki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki reakcji

państwa i społeczeństwa, a mianowicie:

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

- poprawa stanu zdrowia obywateli miasta, mierzona przy pomocy takich mierników jak dłu-

gość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarze miasta,

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejsze-

nie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla

potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych,

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowi-

ska.

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, poprawę jakości wód pły-

nących, stojących i wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez

wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,

- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłasz-

cza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających naj-

bardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwa-

łych 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 miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyj-

nych,

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospo-

darczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebez-

piecznych,

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na tere-

nach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali

przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność go-

spodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowi-

ska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także

pomyślne reintrodukcje gatunków,
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- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie  estetycznego   krajo-

brazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

Wskaźniki aktywności władz i społeczeństwa:

- kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym i pra-

wem międzynarodowym;

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;

- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decy-

zyjnych;

- opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz

ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska miasta i gminy Łasin będzie realizowany w dwóch horyzontach cza-

sowych tj. w latach 2004 – 2010 i w dalszej perspektywie w latach 2011 – 2020. Harmonogram wdra-

żania Programu ujęto w poniższej tabeli.

Tab. 44

Lp. Określenie działania Odpowiedzialny Termin/
okres realizacji

1. Uchwalenie Programu Rada Miasta i Gminy do 30.06.2004 r.

2. Powołanie komitetu sterującego Rada Miasta i Gminy do 30.06.2004 r.

3. Przekazanie ustaleń Programu
wykonawcom

Burmistrz Miasta i Gminy III kwartał 2004 r.

4.

Upowszechnienie tre ści Programu wśród
społeczeństwa gminy

• Organizacja cyklu
spotkań (szkoły)

• Wydanie broszury
zawierającej skrót
Programu

• Publikacja na stronie
internetowej miasta

Burmistrz Miasta i Gminy II półrocze 2004 r.

5.

Monitoring realizacji Programu
1. Ocena w oparciu o mierniki

efektywności
2. Ocena realizacji listy priorytetów
3. Raporty z realizacji Programu

sekretariat Programu: • 2010 (2020)
• co 2 lata
• co 2 lata

6. Monitoring stanu środowiska uprawnione instytucje
kontroli stanu środowiska

stały nadzór wg
harmonogramów instytucji

kontrolnych
7. Aktualizacja Programu Burmistrz Miasta i Gminy co 4 lata, wg potrzeb
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X. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Burmistrz miasta

i gminy Łasin, jak organy wykonawcze wszystkich gmin, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa,

został zobowiązany do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska z planem gospodarki od-

padami, który powinien określić w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i har-

monogram przedsięwzięć ekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy

prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Pierwsza część opracowania zawiera ocenę stanu środowiska na terenie miasta i gminy w zakresie

poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz identyfikację i rejonizację zagrożeń środowiska w

kontekście polityki ekologicznej państwa i województwa, a także w kontekście wymagań i standardów

Unii Europejskiej. Ocena stanu środowiska składa się z części opisowej w postaci elaboratu tekstowego

oraz części graficznej w postaci mapy sporządzonej dla obszaru miasta i gminy w skali 1: 50 000.

Drugi etap prac zawiera określenie celów i priorytety ekologicznych, rodzaj i harmonogram przed-

sięwzięć ekologicznych na terenie miasta oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy

prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Program zawiera w szczególności wykaz zadań własnych gminy

miejskiej, które będą w całości lub części finansowane ze środków będących w jej dyspozycji oraz zadań

koordynowanych przez gminę, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz za środków ze-

wnętrznych.

Przyjęty w Programie główny cel ochrony środowiska miasta i gminy Łasin to poprawa stanu śro-

dowiska przyrodniczego miasta w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności

miasta dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego. Realizacja

celu głównego jest możliwa pod warunkiem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, zachowa-

nia bezpieczeństwa ekologicznego gminy oraz realizacji założonych celów cząstkowych, którymi są:

- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza Jeziora Łasińskiego Zamkowe-

go i Łasińskiego Małego,

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych obszaru miasta,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej.

Wskaźnikiem skuteczności realizacji polityki ekologicznej miasta będzie system nadzoru i

kontroli wdrażania Programu, który będzie polegał na:

- dokonywaniu co 2 lata oceny realizacji Programu,
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- dokonywaniu oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów  śro-

dowiska.

Głównym elementem realizacji Programu do 2010 roku, tzw. celem średniookresowym będzie

całkowita harmonizacja i dostosowanie wszystkich działań do obowiązujących procedur prawnych. W

dłuższym horyzoncie czasowym tj. do roku 2020 podstawowym miernikiem skuteczności realizacji Pro-

gramu będą wyniki monitoringu środowiska, w tym wyniki pomiarów jakości elementów środowiska

najbardziej wrażliwych na zmiany stanu.

Program zawiera szczegółowy harmonogram przedsięwzięć proekologicznych. Działania progra-

mowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze miasta wynikają z jednej strony z niezadowalającego

stanu środowiska, w tym poszczególnych jego komponentów, z drugiej zaś strony z dynamicznego, lecz

często żywiołowego, rozwoju procesów urbanizacyjnych, w tym rozwoju gospodarki, turystyki i budow-

nictwa mieszkaniowego. Procesy te powodują nieustanne powstawanie nowych zagrożeń, które powinny

być minimalizowane już na etapie planowania rozwoju.

Program zawiera kierunki ochrony środowiska do 2020 r. oraz wykaz kierunkowych działań pro-

ekologicznych w tym zakresie do 2010 r. Zastosowano podział na następujące bloki zagadnień tematycz-

nych:

- ochrona zasobów przyrodniczych,

- ochrona powierzchni ziemi,

- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,

- ochrona powietrza atmosferycznego,

- ochrona przed hałasem,

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

- edukacja ekologiczna.

Program zawiera ponadto określenie głównych priorytetów ekologicznych, mechanizmy prawno-

ekonomiczne, finansowe i społeczne ochrony środowiska oraz system monitoringu i oceny realizacji pro-

gramu.

Uchwalony przez Radę Miasta na podstawie art. 18 Ustawy – Prawo ochrony środowiska

program ochrony środowiska jest podstawą działań Burmistrza miasta w kierunku stworzenia wa-

runków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, w tym realizacji wybranych programów

branżowych. Programy ochrony środowiska, zgodnie z art. 14 ww. ustawy, przyjmuje się na 4 lata

z tym, że przewidziane w niej perspektywiczne działania obejmują kolejne 4 lata. Z wykonania

programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie miasta i gminy.
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XI. Wykorzystane materiały i opracowania

1. Wybrane akty prawne

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach i aktach wyko-

nawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście realizacji niniej-

szego Programu, należy zaliczyć:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99/2001 poz.
1079 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.

78 z późniejszymi zmianami),
- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi

zmianami),

- Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi
zmianami),

- Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. –  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96  z

późniejszymi zmianami),
- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpr-

wadzaniu ścieków  (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr

11, poz. 84 z późniejszymi zmianami),
- Ustawę z dnia 2 marca 2001 r. o kontroli postępowania z substancjami zubożającymi

warstwę ozonową  (Dz. U. Nr 52, poz. 537 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu
udostępniania informacji o środowisku. (Dz. U. Nr 176, poz. 1453),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat

za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 16, poz. 183),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości pro-

gowych poziomów hałasu roku (Dz. U. Nr 8, poz. 81),

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysoko-
ści stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003. (M.P. Nr 49, poz. 715).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegóło-
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wych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

(Dz. U. Nr 230, poz. 1934).
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