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I. WSTĘP 

 

Podstawa prawna sporządzania opracowań ekofizjograficznych znajduje się w art. 72 ust. 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 

z późniejszymi zmianami) oraz w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 

września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). 

Stanowi ona podstawowy materiał wejściowy do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne (zwane dalej „opracowaniem”) 

sporządza się w postaci opisowej i kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania 

i charakterystyki stanu środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje 

się w podziale na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem wzajemnych 

powiązań oraz procesów w nim zachodzących. Celem opracowania jest postawienie diagnozy 

stanu środowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikację. 

Elementem opracowania jest określenie wstępnej prognozy dalszych zmian, jakie 

zachodzić będą w środowisku. Prognoza, o której mowa wyżej, ma polegać na określeniu 

kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, będących 

wynikiem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu. Celem opracowania 

ekofizjograficznego jest również wskazanie na przyrodnicze predyspozycje analizowanego 

terenu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające na wskazaniu 

obszarów, które powinny pełnić funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się 

na zakres merytoryczny opracowania, jest określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla 

różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu. Określenie uwarunkowań 

ekofizjograficznych dla terenu objętego analizą ma na celu: 

 określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych, 

a w szczególności: mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, 

rolniczej, leśnej, uzdrowiskowej, komunikacyjnej z uwzględnieniem infrastruktury 

niezbędnej do prawidłowego spełniania tych funkcji, 

 wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy 

zasobów środowiskowych i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być 

podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska 

i zachowania różnorodności biologicznej, 

 określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub 

występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, 

na których ograniczenia te występują. 

 Zakres merytoryczny niniejszego opracowania ekofizjograficznego wynika 

z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) i obejmuje w szczególności elementy, 

wskazane w § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

 

 Niniejsze opracowanie zostało sporządzone m.in. w oparciu o następujące akty 

prawne, publikacje fachowe oraz opracowania w formie kartograficznej: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,  

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
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 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, 

 Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty 

ochrony środowiska naturalnego, Urszula Szymańska, Elżbieta Zębek, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008; 

 Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Katarzyna Juda-Rezler, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006; 

 Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Daniela Sołowiej, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992; 

 Koreleski K. 2005, Oddziaływanie napowietrznych linii energetycznych na środowisko 

człowieka, Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich, nr 2/2005 

 Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym, Krystyna 

Pawłowska, Krzysztof Słysz, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział 

w Krakowie, Kraków 2002; 

 Oceny oddziaływania na środowisko, Krzysztof Nitko, Wydawnictwo Politechniki 

Białostockiej, Białystok 2007; 

 Fizjografia urbanistyczna, Adolf Szponar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2003; 

 Podstawy gleboznawstwa, Saturnin Zawadzki, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 

i Leśne, Warszawa 2002; 

 Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała, Piotr Maszner, 

Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 

2004; 

 Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich oznaczania, 

Włodzimierz Kostrzewski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001; 

 Atlas środowiska geograficznego Polski Stefan Kozłowski, Atlas zasobów, walorów 

i zagrożeń środowiska geograficznego Polski, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii 

i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1994; 

 Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko- pomorskiego z lat 2009 - 2014, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz; 

 Eisenreich i wsp. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt i roślin, DELTA, Warszawa; 

 Mayer J., Heinz-Werner S., Wielki atlas drzew i krzewów, DELTA, Warszawa; 

 Objaśnienia do mapy Geologiczno-Gospodarczej, Hydrogeologicznej, Szczegółowej 

Mapy Geologicznej Polski arkusz Brodnica, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 

2002; 

Ilekroć jest mowa w niniejszym opracowaniu o terenie opracowania należy rozumieć 

obszar ujęty w uchwale Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Karbowo.  

 W trakcie prac nad niniejszym opracowaniem odbyła wizja terenowa przedmiotowego 

terenu, co pozwoliło na kompleksowe i dokładne rozpoznanie jego stanu oraz terenów 

w stosunku do niego sąsiednich. 
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II. CEL OPRACOWANIA 
 

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba delimitacji obszarów objętych 

projektem planu, pod kątem ich przydatności dla proponowanych funkcji. Ponadto 

opracowania odnosi się do zasobów środowiska przyrodniczego, zarówno w ujęciu 

możliwości ich wykorzystania jak również ochrony jego walorów. Poruszona zostaje również 

kwestia istniejących oraz potencjalnych zagrożeń związanych z działalnością człowieka jak 

i tych, które mają genezę o charakterze naturalnym. Identyfikacja tych zagadnień pozwoli 

na optymalizację decyzji przestrzennych zawartych w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

III. ZAKRES I METODA OPRACOWANIA 

 

Opracowanie obejmuje teren znajdujący się w centralnej części gminy swoją granicą 

przylegającej do zachodniej granicy miasta Brodnica. Teren stanowi 28,41 ha użytkowanych 

w różny sposób. Przez centralną część terenu przebiega droga krajowa nr 15, zaś od północy 

teren graniczy z linią kolejową. Ze względu na istniejące związki przestrzenne z terenami 

otaczającymi również i one zostały objęte analizą. Dotyczy to zwłaszcza powiązań 

ekologicznych oraz komunikacyjnych. 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano dostępne materiały archiwalne 

dotyczące obszaru miasta oraz analizowanego terenu.  

Całość prac związanych z wykonaniem przedmiotowego opracowania obejmowała trzy 

etapy.  

Etap pierwszy to zebranie i analiza wspomnianych wcześniej materiałów archiwalnych. 

Miało to na celu wstępne rozpoznanie istniejących uwarunkowań przyrodniczych oraz 

zasobów środowiska kulturowego, a także sprecyzowanie zakresu dalszych badań. 

 Etap drugi to badania i wizje terenowe. Ich efektem była identyfikacja podstawowych 

zasobów środowiska przyrodniczego analizowanych terenów, występujących powiązań 

przyrodniczo-przestrzennych oraz zagrożeń.  

Na trzeci etap złożyły się prace analityczne oraz opracowanie dokumentacji 
obejmującej część graficzną i opisową.  
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IV. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ 

FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA, UDOKUMENTOWANE 
I ZINTERPRETOWANE PRZESTRZENNIE 

 

Granice terenu objętego planem wyznacza uchwała Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy 

Brodnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo. Granice terenu wyznaczaj: 

 Od północy ulica Olsztyńska, 

 Od wschodu tereny leśne (działki ewidencyjne 7272/2, 7272/5) oraz działka 
drogowa 1016, 

 Od południa linia kolejowa (działka ewidencyjna 529/3), 

 Od zachodu grunty miasta Brodnica (działki ewidencyjne 2453/1, 2452/18, 
2452/2, 2452/3, 2452/1,2449/2, 451/14,445/1,445/4,445/5,446/2,446/5) 

Obszar objęty opracowaniem częściowo stanowi istniejąca zabudowa zagrodowa, 

sąsiedztwie drogi krajowej znajduje się zabudowa usługowa (zajazd Europa, wulkanizacja) 

szkółka roślin ozdobnych, zabudowa produkcyjna, droga krajowa nr 15. Teren sąsiaduje 

z terenami kolejowymi, których stan wskazuje, że nie są czynne. 

 

 
Rysunek 1 Teren opracowania na tle ortofotomapy 
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Według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego (2009) teren miasta 

Brodnica leży w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (315.1), 

w mezoregionie Dolina Drwęcy (315.13), na granicy z Pojezierzem Brodnickim, 

Chełmińskim i Dobrzyńskim. Teren opracowania położony jest w obrębie mezoregionu 

Dolina Drwęcy. 

Rysunek 2 Teren opracowania na tle fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego 

 

RZEŹBA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA,  GLEBY 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w obrębie doliny Drwęcy. Należy 

wspomnieć, iż z związku z tym, że teren opracowania położony jest w dolinie rzecznej, 

niewielką powierzchnię oraz częściowym już zagospodarowaniem odznacza się małym 

zróżnicowaniem komponentów środowiska geograficznego. Dolina Drwęcy w tym rejonie 

osiąga około 5 km szerokości. W dolinie ukształtował się system teras rzecznych. Pod 

względem morfologicznym obszar opracowania jest bardzo zróżnicowany. W obrębie terenu 

można wyróżnić  dwa  tarasy nadzalewowe : taras erozyjno-akumulacyjny I (pradolinny) — 

20–23 m n. p. rzeki i III—6–8 m n. p. rzeki. Strefy krwędziowe doliny Drwęcy i rynien 

subglacjalnych są silnie rozcięte przez dolinki o różnej genezie. U wylotu dolinki w terenie 

opracowania rozwinięty jest stożek napływowy. Jest on formą powierzchni terenu, powstającą 

na skutek akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych przez rzekę lub potok w miejscu 

wyraźnego zmniejszenia spadku koryta i prędkości płynięcia wody.  
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Rysunek 3 Wyrys ze Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 

Ark. Brodnica (285) Tablica I SZKIC GEOMORFOLOGICZNY 
 

 

        Budowę geologiczną obszaru opracowano na podstawie mapy geośredowieksowej  

Polski w skali 1:50 000, arkusz Brodnica (Seinfert, 2016) wraz z objaśnieniami (Pikuła, 

Gruszecki, 2007). Omawiany teren położony jest w syneklizie perybałtyckiej będącej częścią 
platformy wschodnioeuropejskiej. Najstarszym ogniwem serii osadowej są piaskowce z 

wkładkami iłowców reprezentujące kambr. Ordowik i sylur to iłowce i łupki z wkładkami 

margli i wapieni. Cechsztyńsko-mezozoiczny kompleks osadowy obejmuje zgodnie leżące 

osady od cechsztynu po górną kredę.   Na powierzchni terenu odsłaniają się w jedynie skały 

czwartorzędowe. Osady czwartorzędu pochodzą z okresu holocenu i plejstocenu 

reprezentowanego przez zlodowacenia: południowopolskie, środkowopolskie 

i północnopolskie.  Teren opracowania został głownie ukształtowany w wyniku akumulacji 

w okresie stadiału górnego zlodowaceń północnopolskich zwłaszcza fazy poznańskiej 

w której wykształciły się piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych. W czwartorzędzie 

nierozdzielnym powstały, występujące powszechnie w dolnych partiach zboczy doliny 
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Drwęcy w tym i w terenie opracowania piaski oraz piaski i gliny deluwialne, a u wylotu dolin 

denudacyjnych rozcięciach erozyjnych wykształciły się piaski i żwiry stożków 

napływowych.  W terenie opracowania utwory pochodzą z czwartorzędu – holocenu, 

reprezentują w przewadze osady pochodzenia rzecznego. Należą do nich utwory 

piaszczysto- żwirowe.  

 

Gleby terenu opracowania zostały opisane na podstawie map glebowo-rolniczej 

w skali 1:5 000. Typ gleb oraz ich jakość związana jest ściśle z skałą macierzystą z której 

powstały (budową geologiczną), stosunkami wodnymi, warunkami klimatycznymi, rzeźbą 

terenu, rozwojem biocenotycznym, jak również wpływem antropogenicznym. Przeważającą 

część terenu opracowania budują gleby zaliczane do gleb rdzawych i brunatnych kwaśnych 

(Bw) jedynie niewielki fragment wzdłuż rowu melioracyjnego stanowią gleby bielicowe 

i płowe, gleby brunatne właściwe (AB).Gleby te zgodnie z mapą glebowo-rolniczą 

wytworzone są z piasków luźnych oraz gliny lekkiej.  Piaski luźne występują w całym profilu 

glebowym w sąsiedztwie lasu (południowowschodnia część oraz północno wschodnia część 

terenu opracowania), w ich sąsiedztwie znajdują się gleby tworzone przez piaski gliniaste 

lekki ze zmianą na glinę lekką na głębokości 50-100 cm. W zachodniej części terenu 

opracowania znajdują gleby budowane przez piaski gliniaste lekkie gdzie zmiana na piasek 

luźny występuje na głębokości do 50 m. Teren wzdłuż rowu stanowią piaski gliniaste mocne 

ze zmianą na glinę lekką na głębokości 50-100 cm.  

Gleby zakwalifikowane zostały do gruntów klasy IIIa, IVa, IVb, V, wód, gruntów pod 

budynkami. Gleby klasy I-III są gruntami chronionymi ustawą o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. Gleby te powinny pozostać w rolniczym użytkowaniu.   

 

FAUNA I FLORA  

 

Dla terenu opracowania brak jest szczegółowych inwentaryzacji flory bądź fauny.   

Teren położony jest na granicy terenów zurbanizowanych jak i terenów leśnych. Żyźniejsze 

gleby budowane przez piaski słabo gliniaste i są wykorzystywane rolniczo (agrocenozy).  
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Fot. 1 Agrocenozy z północnej części opracowania 

Tereny stanowiące piaski buduje głównie roślinność stanowisk suchych (piaski) 

porastają je sosny, brzozy, dzikie róże, głogi, dęby. Podczas inwentaryzacji terenowej na 

potrzeby opracowania zaobserwowano dominujące na terenie opracowania trawy kostrzewy, 

życice, mietlice. Pojedynczo z oznaczono dziewannę drobnokwiatową, mniszek pospolity, 

oset. Wymienione gatunki roślin są charakterystyczne dla nieużytków, terenów ruderalnych, 

obrzeży łąk i pastwisk. Terenem opracowania objęto drogę gminną w granicach, której 

znajdują się dęby bezszypułkowe o wymiarach ponad 200 cm zasługujące na ochronę, wzdłuż 

tej drogi zawłaszcza w północnej jej części znajdują się mniejsze gatunki dębów o średnicach 

kilkunastu cm.  
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Fot 2 i 3 Wyróżniające się gabarytami dęby.  

 

Teren jest częściowo zabudowany, występuje tu zabudowa zagrodowa jak również 

zabudowa usługowa w tym również szkółka roślin m.in. iglastych.  

W sąsiedzie zabudowy zagrodowej na słupie elektroenergetycznym zaobserwowano 

gniazdo bociana białego. 

 

 
Fot. 4 Widok na zabudowę zagrodową w sąsiedztwie, której znajduje się bocianie 

gniazdo. 

 

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

 

Pod względem hydrograficznym obszar objęty opracowaniem znajduje się w zlewni 

Drwęcy. Przeważająca części terenu położona jest w Jednolitej czyści wód powierzchniowych 

PLRW20002028779 Drwęca od J. Drwęckiego do Brodniczanki ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych jest niezagrożona.  Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych 

(JCWP)Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki.  Celem środowiskowym jest dobry stan 

chemiczny oraz dobry stan ekologiczny - możliwość migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego - Drwęca od Brodniczki do Jeziora Drwęckiego. Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona. 

Przez teren opracowania z północy na południe przebiega rów melioracyjny uchodzący 

do jeziora Ostrów. 

Teren jest położony poza strefą szczególnego zagrożenia powodzią.  

W niedalekim sąsiedztwie od terenu znajduje się Jezioro Ostrów. Ponad 90 % brzegów 

jeziora ma charakter bagienny, a sam zbiornik otoczony jest lasem.  
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Ryc.  1 Wyrys z mapy zagrożenia powodziowego wodą 1%.  

 
Źródło: Informatyczny System Osłony Kraju – ISOK. wejście 22.11.2017 

 

Pod względem hydrogeologicznym, rejon Brodnicy zaliczony jest do regionu kujawsko-

pomorskiego - według Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. 

Zgodnie z podziałem na JCWPd teren opracowania położony jest w Nr 39 JCWPd. 

Położony jest on w obrębie rejonu wodnego Dolnej Wisły i ma powierzchnię 7540 km
2
. 

Średnia miąższość utworów wodonośnych dla jednostki wynosi >40, lokalnie 20-40, liczba 

poziomów wodonośnych 2-3. W równowadze utwory przepuszczalne i słabo przepuszczalne. 

Stan ilościowy w 2005 roku oceniono, jako dobry podobnie jak stan ilościowy. Na ocenę 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, jako niezagrożoną. 

Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 

roku (Warszawa 2011, opis szczegółowy trendów z okresu 2003-2010 wskaźników 

klasyfikujących próbki wody podziemnej w klasie IV i V w 2010 roku) wskazywał dla punktu 

monitoringu chemicznego nr 675 zawartość jonu amonowego – brak korelacji; wartości 

w granicach: 1,78–5,38 mg/l, punkt monitoringu chemicznego nr 773 zawartość jonu 

amonowego – brak korelacji; wartości w granicach: <0,05–6,06 mg/l, zawartość potasu – 

trend rosnący (R2 = 0,5372); wartości w granicach: 7,65–18,05 mg/l, zawartość żelaza – brak 

korelacji; wartości w granicach: 0,49–1,06 mg/l, dla punkt monitoringu chemicznego nr 913: 

zawartość azotanów – brak korelacji; wartości w granicach: 36,4–63 mg/l zawartość wapnia – 

brak korelacji; wartości w granicach: 106,52–138,85 mg/l.  Ze względu na nachylenie terenu 

w kierunku rzeki Drwęcy zasadne jest wprowadzenie w projekcie planu wysokich reżimów 

ochronnych. 

Teren opracowania uzbrojony jest w siec wodociągową.  

 

KLIMAT 

Klimat obszaru opracowania należy do typu przejściowego, charakterystycznego dla 

całego Niżu Polskiego. Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne 

R. Gumińskiego (1948) miasto Brodnica położone jest pomiędzy chłodną i o większych 

opadach dzielnicą pomorską, a suchszą i cieplejszą dzielnicą środkową. Średnie temperatury 
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powietrza oscylują w granicach 7,0-8,0°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią 

temperaturą -2,6 C, zaś najcieplejszym jest lipiec ze średnią 17,6 C. Dni pogodnych notuje się 

około 50, natomiast pochmurnych 130. Średni opad roczny wynosi około 500 mm. Najwyższe 

średnie miesięczne sumy opadów przypadają na lipiec (ok. 700 mm) a najniższe w miesiącu 

lutym (ok. 200 mm). Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 68 dni w roku. Długość 

okresu wegetacyjnego wynosi 200-215 dni. Warunki topoklimatyczne obszaru objętego 

opracowaniem są korzystne dla lokalizacji zabudowy. Teren opracowania położony jest 

w sąsiedztwie lasu, obszar leśny oraz tereny w jego sąsiedztwie charakteryzują się 

wyrównanym profilem termicznym (dobowym i rocznym), zwiększoną wilgotnością 

powietrza, ochroną przed silnymi wiatrami i zawartością olejków eterycznych w powietrzu. 

Na warunki klimatyczne tego rejonu wpływ ma także działalność człowieka, która 

intensywnie w postaci zabudowy przemysłowej rozwija się na zachód od terenu opracowania. 

 

V. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA ORAZ JEGO ZAGROŻEŃ WRAZ Z IDENTYFIKACJA 
ŹRÓDEŁ TYCH ZAGROŻEŃ 

 

Jakość środowiska przyrodniczego częściowo została opisana we wcześniejszym 

podrozdziale, w którym to wskazano opisano między innymi stan wód i możliwość zagrożeń 

spowodowana powodzią. Poniżej opisane zostały inne źródła zagrożeń głównie 

antropogeniczne będące nieodzownym skutkiem ingerencji w naturalny krajobraz.  

 

Hałas 

 

Na terenie objętym planem istnieją źródła hałasu liniowe (droga krajowa, gminne) oraz 

punktowe (usługi, handel, wulkanizacja).  

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. 

Dz.U. 2014 poz.112) 
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Istotnym źródłem hałasu w terenie opracowania jest droga krajowa nr 15 w odcinku 

obejmującym teren opracowania nie zostały przeprowadzone badania hałasu oraz nie  

wskazano ograniczeń dla lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, jednakże takie analizy 

zostały przygotowane  dla terenów sąsiednich. 

 

  
Rysunek 4 Mapa emisyjna dla LDWN -długookresowy średni poziom dźwięku A 

wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z 

uwzględnieniem pory dnia. 

Mniej istotnymi źródłami hałasu, wibracji, metali ciężkich są droga wojewódzka nr 1814C 

(ulica Olsztyńska) oraz droga gminna (ul. Żmijewska). 

 

Obszary zagrożone prognostyczne występowania ruchom masowym.  

 

W terenie opracowania brak jest osuwisk, jednakże część terenu znajduje się w graniach 

obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych, co wskazano na Mapie 

Geośrodowiskowej arkusz Brodnica (Seifert, 2016). Osuwiska powstają w sposób 

indywidualny i zależą od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu 

jak również od warunków wodnych.  

Teren opracowania  
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Rysunek 5 Obszary predysponowane do występowania ruchów masowych 

 

Pola elektromagnetyczne 

  

Przez teren opracowania przebiegają linie elektroenergetyczne 15 kV mogą być one 

źródłem promieniowanie elektromagnetycznego. Jak wskazuje Koreleski [2005] zdaniem 

wielu badaczy oddziaływanie fal elektromagnetycznych o częstotliwościach 50 Hz na 

organizm ludzki jest zdecydowanie niekorzystne, a nawet niebezpieczne dla zdrowia i życia. 

Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych oddziałuje na środowisko życia 

człowieka we wszystkich etapach zarówno w fazie budowy urządzeń (wyłączenia terenów 

z dotychczasowego użytkowania, uszkodzenia gleb, wycinka lasów), eksploatacji (zakłócenia 

radioelektryczne, hałas, ujemny wpływ na organizmy żywe). Współczesna nauka i legislacja 

nie potrafi jednoznacznie określić, jakie natężenie pola jest dla człowieka całkowicie 

bezpieczne, gdyż skutki mogą się sumować i ujawnić dopiero w następnych pokoleniach. 

Dlatego niezmiernie ważne jest wprowadzanie stref ochronnych z zakazem zabudowy 

mieszkaniowej od linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. 
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Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Teren opracowania położony jest poza terenem aglomeracji uchwalonej uchwałą NR 

XXII/390/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica obejmującej miasto Brodnica, z terenu Gminy 

Brodnica części wsi: Cielęta, Kruszynki, Bartniki, Karbowo, Moczadła, Szabda, Mszano, 

Gorczenica, Szczuka, Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Niewierz, z terenu Gminy 

Bobrowo części wsi: Bobrowo, Grabówiec, Kawki, Grzybno, Małki, Wądzyń, Nieżywięć, 

Tylice, Czekanowo, Słoszewy, Zgniłobłoty, Pasieki, Chojno, z terenu Gminy Zbiczno części 

wsi: Zbiczno, Grzmięca, Pokrzydowo, Najmowo, Brzezinki, Wysokie Brodno, Gaj-Grzmięca, 

Żmijewko, Żmijewo.  

  Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych aglomeracją odbywa się 

z zastosowaniem systemów indywidualnych takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

szczelne zbiorniki bezodpływowe. Podczas inwentaryzacji natrafiono również na kanalizację 

deszczową wzdłuż ulicy Żmijewskiej droga gminna. 

 

Odory 

 W terenie opracowania znajduje się zabudowa zagrodowa w ramach prowadzonej w niej 

działalności gospodarczej mogą powstać inwestycje, które będą źródłem odorów jak również 

hałasu. 

VI. ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA 
ORAZ POWIĄZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU Z JEGO SZERSZYM 
OTOCZENIEM 

 

Obszar objęty planem położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Drwęcy, należy stosować przepisy odrębne dla niego obowiązujące w tym zakaz 

lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Obszar ten obejmuje dolinę rzeki Drwęcy wraz z terenami przyległymi. Celem ochrony 

obszaru jest zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk, ochrona dolin rzek wraz 

w pasem roślinności okalającej, propagowanie nasadzeń gatunków rodzimych drzew 

i krzewów liściastych, racjonalna gospodarka leśna, polegająca na zachowaniu różnorodności 

biologicznej siedlisk w obrębie Doliny Drwęcy i jej dopływów. W granicach obszaru 

chronionego krajobrazu obowiązują zakazy zawarte w Uchwale Nr X/260/15 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2581)  

1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 

i łowiecką, 

2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, 

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych, 
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5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka, 

7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, 

8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Ponadto z mocy ustawy z dnie 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakazy, o których 

mowa wyżej nie dotyczą: 

1. wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, 

2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym, 

3. realizacji inwestycji celu publicznego. 

 Trwają prace nad zmianą ww Uchwały proponuje się zmiany dla Obszaru wskazane 

w  Uchwale Nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 

lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Drwęcy m.in. dla terenu objętego opracowaniem wskazuje się na 

odstępstwo od zakazu o którym mowa w § 5 pkt 7 nie dotyczy terenów przy południowo-

wschodniej części jeziora Niskie Brodno, na terenach zlokalizowanych przy ulicy Wczasowej 

oraz na północny-zachód od jeziora Ostrów po północnej stronie dawnej linii kolejowej 

w gminie Brodnica - załącznik nr 5, tab. 3;  W Studium teren rozwoju funkcji przemysłowej 

i składowej. 
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Rysunek 6 Lokalizacja obszaru wyłączonego z zakazu lokalizacji obiektów budowlanych 

w odległości 100 m od zbiorników wodnych wskazane w Uchwale Nr XXIX/510/17 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. 
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VII. POWIAZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU Z JEGO SZERSZYM 
OTOCZENIEM 

 

"ECONET - POLSKA" 

Sieć ECONET-POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jest pewną wytyczną 

polityki przestrzennej. Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest 

wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem 

przyrodniczym i reprezentatywnych dla rożnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie 

ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi 

przyrodniczych w obrębie tego systemu. Teren gminy Brodnica znajduje się w obszarze 

węzłowym o znaczeniu krajowym oraz biocentrum wraz ze strefą buforową oznaczoną 

symbolem 8K. Przez teren gminy przebiega ponadto korytarz ekologiczny o znaczeniu 

krajowym. 

W 2005 roku na zlecenie Ministerstwa Środowiska został wykonany „Projekt 

korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce”. Zgodnie z tym 

podziałem teren położny był granicach korytarzy ekologicznych Lasy Iławskie Dolina Drwęcy 

Zachodni oraz Bagienna Dolina Drwęcy.  

 
Rysunek 7 Lokalizacja terenu na tle korytarzy ekologicznych wg 2005 roku  
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Zgodnie z nową koncepcją z 2012 r wyróżniono 7 korytarzy głównych, których rolą 

jest zachowanie łączności siedlisk w skali międzynarodowej, tj: obszar opracowania położony 

jest w sąsiedztwie korytarza ekologicznego Lasy Brodnickie (KPnCK KOR KPnC-13D.  

 
Rysunek 8 Lokalizacja terenu na tle korytarzy ekologicznych wg 2012 roku 

 

VIII. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA- ZAGROŻENIA I BARIERY 

 

W wieloaspektowej ocenie wartości przyrodniczych wzięto pod uwagę głównie 

naturalność, różnorodność, komplementarność, typowość, unikatowość oraz wartość 

ochroniarską, rolę fitocenotyczną i wielkość analizowanego terenu. 

 Naturalność: ocena średnia. 

 Różnorodność: występują agrocenozy, roślinność wkraczająca na tereny rolnicze 

pozostawione ugorem, zieleń towarzysząca zabudowie zagrodowej (zieleń urządzona, sady, 

warzywniki), zieleń szkółki drzew.   

 Komplementarność: Teren objęty opracowaniem uzyskał średnią ocenę 

komplementarności. 

 Typowość: teren objęty opracowaniem uzyskał niską ocenę typowości. 
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 Unikatowość: teren objęty opracowaniem uzyskał niską możliwą ocenę unikatowości. 

 Wartość ochroniarska: teren objęty opracowaniem uzyskał wysoką możliwą ocenę 

wartości ochroniarskiej (ze względu na położenie w obszarze chronionego krajobrazu) 

 Rola fizjocenotyczną: Teren objęty opracowaniem uzyskał średnią ocenę za rolę 

fizjocenotyczną. 

 Wielkość obiektu: ze względu na małą powierzchnię terenu objętego analizą, 

powyższa ocena ma charakter zaburzony. Należy tu brać pod uwagę większy obszar 

(przykładowo teren w granicach administracyjnych gminy), aby właściwie uwidocznić 

wartości przyrodnicze obszaru, w granicach, którego zlokalizowany jest teren objęty analizą. 

Należy zaznaczyć, iż kluczową rolę na kształtowanie się wartości biocenotycznej ma tu 

obecność na terenie opracowania obowiązującego planu miejscowego. 

Zagrożenia o charakterze naturalnym wiążą się z lokalizacją w północnej części terenu 

obszaru narażonego na występowaniu ruchów mas ziemi.   

W obecnym stanie rozwiązań technicznych (zapewniających dużą dbałość o środowisko 

i maksymalnie eliminujących wystąpienie zagrożenia jego stanu) zagrożenie dla stanu 

środowiska powoduje głównie ruch samochodów. Układ komunikacyjny powoduje emisję 

zanieczyszczeń ze spalania paliw w pojazdach mechanicznych m.in. emisje metali ciężkich, 

które mogą przedostać się do gleby a dalej do roślin i wód gruntowych.  

 

IX. OCENA ZASIĘGU I RANGI BARIER FIZJOGRAFICZNYCH I PRAWNYCH. 

  

Uwarunkowania środowiska przyrodniczego nie stanowią przeszkody dla realizacji 

funkcji wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brodnica.  

 

 

Teren opracowania 
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Rysunek 9 Wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brodnica. 

 

Równolegle do drogi krajowej projektowana jest trasa rowerowa.  

 

Ograniczeniem dla lokalizacji funkcji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

jest położenie terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu.  Położenie w Obszarze skutkuje 

zakazem likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych, jak również przekształcana powierzchni ziemi. 

Ograniczeniem dla lokalizacji niektórych funkcji są również linie elektroenergetyczne 

średniego napięcia przechodzące przez teren opracowania jak i w jego sąsiedztwie.  

Ograniczeniem dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej od strony drogi krajowej jest 

hałas. 

Należy uwzględnić obszary predysponowane do osuwania się mas ziemnych. 

 

X. OKREŚLENIE UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH 
 

Z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych, zasadne będzie zlokalizowanie 

w terenie opracowania wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica a mianowicie obszarów o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.  Teren znajduje się w sąsiedztwie terenów należy 

jednak zaznaczyć, iż teren znajduje się w sąsiedztwie terenów przemysłowych miasta 

Brodnica, które to mogą emitować do atmosfery substancje powodujące niekorzystny wpływ 

na środowisko jak również uciążliwy hałas. Ponadto przez teren opracowania przebiega 

ruchliwa droga krajowa nr 15 w sąsiedztwie, której znajdują się usługi tj. zajazd (usługi 

hotelowe) jak również wulkanizacja i szkółka roślin.  Ponadto w sąsiedztwie terenu znajduje 

się zabudowa zagrodowa, która może powodować niekorzystne odziaływanie w postaci np. 

odorów. Teren znajduje się w obszarze perspektywistycznym występowania piasków 

jednakże ograniczeniem dla ich wydobycia może być położenie w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. Ograniczeniem dla kontynuacji funkcji rolniczej w terenie (w części) są słabe 

gleby (piaski luźne), które zaliczono m.in. do kompleksu żytniego bardzo słabego. Przez teren 

opracowania przebiega rów (zgodnie z ewidencją W).  Zgodnie z art. 68 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(tj. Dz.U. 2016 poz. 1034). Grunty rolne oznaczone symbolem – W to grunty rolne pod 
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rowami.   Zgodnie z art. 9 pkt 19 ustawy prawo wodne rów ten jest urządzeniem wodnym 

(budowlą) służącym kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Woda w rowie 

ma charakter okresowy, a obiekt, jako całość pełni funkcje melioracyjną. Nie jest zatem 

ciekiem naturalnym za który zgodnie z art. 9 pkt 1c ww ustawy rozumie się rzeki, strugi, 

strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub 

uregulowanymi korytami i brak jest konieczności ograniczeń w zabudowie od niego zaleca 

się jednak jego wydzielenie. Ograniczenia odległości dla lokalizacji zabudowy obowiązują 

jednak od jeziora Ostrów. 

 

XI. OCENA STANU OCHRONY I UŻYTKOWANIA ZASOBÓW 
PRZYRODNICZYCH, W TYM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

 

Teren opracowania objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XVI/79/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 lipca 

2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo, 

dotyczącego terenu przeznaczonego pod przemysł, usługi i handel. Plan przewiduje iż 

zaopatrzenie w wodę ma mieć miejsce z istniejącego wodociągu, dostosowane również dla 

celów przeciwpożarowych, zasilenie obiektów energią elektryczną z istniejących sieci 

niskiego i średniego napięcia na warunkach właściwego Zakładu Energetycznego, 

z obowiązkiem kablowego zasilania budynków, oświetlenie wewnętrzne obiektów 

i zewnętrzne terenu z zachowaniem wymogów obrony cywilnej obowiązek stosowania 

ekologicznych systemów grzewczych i technologicznych, obowiązek odprowadzenia 

ścieków sanitarnych do gminnego lub miejskiego systemu kanalizacji, na warunkach 

właściciela sieci.  

Biorąc pod uwagę istniejący stan środowiska grunty gorszej, jakości pozostawione są 

ugorem, i ma tu miejsce sukcesja roślinności leśnej (drzew). W zachodniej części terenu 

znajduje się teren częściowo utwardzony gruzem. Należałoby objąć ochroną dęby znajdujące 

się w pasie drogowym o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi.  

XII. OCENA STANU ZACHOWANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ 
MOŻLIWOŚCI ICH KSZTAŁTOWANIA 

 

Krajobraz terenu opracowania jest ciekawy. Morfologia terenu jest urozmaicona co 

potwierdzono we wcześniejszej części opracowania i miała wpływ na kształtowanie się 

procesów glebotwórczych. Biorąc pod uwagę klasyfikację krajobrazu wg stopnia ich 

przekształcenia zaproponowanej przez Plachtera uznać można, iż jest to krajobraz kulturowy 

tradycyjny gdzie działalność człowieka jest uzależniona od funkcjonowania przyrody.  

XIII. OCENA ZGODNOŚCI AKTUALNEGO UŻYTKOWANIA 
I ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI PRZYRODNICZYMI 

  

Teren w przewarzającej części nie jest zagospodarowany poza niewielką częścią terenu, na 

której znajdując się usługi i zabudowa zagrodowa. Cały teren posiada bardzo dobry dostęp 

komunikacyjny, jest uzbrojony w  sieć wodociągową. We wskazanym terenie działalność 

rolnicza jest uwarunkowana żyznością gleb. Użytkowane rolniczo są piaski gliniaste luźne, 

zaś piaski luźne zaliczane do kompleksów przydatności rolniczej 4- żytniego bardzo dobrego, 

5 żytniego dobrego oraz 6 żytniego słabego.  Kompleksy słabsze są w przeważającej części 

pozostawione ugorem.   
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XIV. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W 
ŚRODOWISKU 

 W stanie istniejącym, teren opracowania nie jest wystawiony na działalność 

czynników mogących powodować zauważalne zmiany w środowisku. Obszar objęty 

opracowaniem stanowią tereny pod miejskie, głównie rolnicze zabudowa nie jest tu 

dominującą funkcją. Teren położony jest poza Aglomeracją Brodnica, jednakże w jej 

sąsiedztwie. Dlatego przewiduje się, iż gospodarka wodno-ściekowa będzie prowadzona 

prawidłowo a budyni w przyszłości zostaną włączone do zbiorczego systemu oczyszczalnia 

ścieków. Teren w chwili obecnej jest objęty ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w którym to planuje się rozwój handlu przemysłu i usług.  

Wskazany w planie sposób zagospodarowania jest kontynuacją funkcji które mają miejsce 

w sąsiedztwie (w mieście Brodnica) m.in. zakłady produkujące wyroby wełniane, drukarnia 

akcydensowa. Podsumowując tereny opracowania narażone będą na oddziaływania pośrednie, 

w takim samym stopniu na zmiany w środowisku przyrodniczym narażone będą tereny 

sąsiednie. 

XV. WNIOSKI KOŃCOWE 

Na terenie opracowania nie występują:  

 złoża kruszyw, 

 główne zbiorniki wód podziemnych, 

 tereny szczególnego zagrożenia powodzią,  

Teren opracowania: 

 położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy,  

 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, 

 znajdują się tu obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,  

 posiada uzbrojenie w istniejącą sieć wodociągową i kanalizację deszczową,  
w sąsiedztwie znajduje się kanalizacja, 

 położony jest poza aglomeracją Brodnica. 
 

Zalecenia: 

1. Zachować w pełni zakazy i nakazy, dotyczące ochrony środowiska, obowiązujące 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, a, zawarte w przepisach 

odrębnych, a w szczególności: 

 nie lokalizować inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

2. Chronić wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniami 

antropogenicznymi, przez prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej.  

3. Stosować niskoemisyjne źródła energii cieplnej tutaj gazowej, 

4. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowo-

usługowej nie przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu dla przeważającego typu 

zabudowy określonych w przepisach odrębnych, szczególnie należy uwzględnić 

lokalizacji drogi krajowej nr 15.  

5. Zaleca się nie lokalizować zabudowy mieszkaniowej od strony drogi krajowej nr 15, 

lub rozważyć lokalizację ekranów akustycznych.  

6. Na całym terenie, w przypadku odkrycia, w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 

który posiada cechy zabytku lub wykopaliska, przedmiot ten zabezpieczyć 

i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta 

Gminy Brodnica, 
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7. Oszczędność energii elektrycznej poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii, 

8. Maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, ochrona dwóch dębów w ciągu 

drogi gminnej.  

9. Ograniczenie powierzchni terenów utwardzonych, 

10. Maksymalne ograniczenie placów budowy dla ochrony i kształtowania zieleni oraz 

ze względu na zagrożenie rozwoju procesów erozji, 

11. Należy każdorazowo powiadomić o lokalizacji części terenu w obszarze narażonym 

na osuwanie się mas ziemnych, 

12. Szczególnie w terenach o gruntach niespoistych należy szczególną uwagę zwrócić na 

podczyszczanie wód z placów i parkingów.   

 

 

 

 

 


