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Wstęp 
 
Opracowanie ma na celu rozpoznanie, analizę i ocenę aktualnych warunków środowiska 

przyrodniczego (jego poszczególnych elementów we wzajemnym powiązaniu) oraz określenia 

uwarunkowań przyrodniczych rozwoju lub przekształceń w zagospodarowaniu przestrzeni przy 

zapewnieniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych 

Zakres opracowania obejmuje obszar objęty sporządzanym planem zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/233/18 z dnia 9 października 

2018 r. Rady Gminy Lubanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kałęczynek i Sarnówka. 

 
Rysunek 1 Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXV/233/18 z dnia 9 października 2018 r. Rady Gminy Lubanie 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów obrębów geodezyjnych Kałęczynek i Sarnówka. 
 
 
Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego na ww. obszarze. 

Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją charakteryzującą poszczególne elementy 

środowiska przyrodniczego i kulturowego na obszarze objętym zmianą planu i w jego otoczeniu, w ich 

wzajemnym powiązaniu. Wykonywane jest z wyprzedzeniem, przed podjęciem prac planistycznych, w 

celu: 

− dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych, 

− zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych (….), 

− zapewnienia warunków odnawialności zasobów przyrodniczych, 

− eliminowania lub ograniczania zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie 

ludzi. 
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Zakres opracowania ekofizjograficznego obejmuje: 

− charakterystykę i diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

− wstępną prognozę dalszych zmian w środowisku, które może powodować dotychczasowe 

użytkowanie i zagospodarowanie, 

− określenie przyrodniczych predyspozycji funkcjonalno-przestrzennych i przydatności do 

użytkowania i zagospodarowania, 

− określenie uwarunkowań ekofizjograficznych formułowanych w postaci wniosków. 

Opracowanie wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w 

sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),1  w którym zostały określone 

rodzaje i zakres opracowań ekofizjograficznych. Dla potrzeb projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sporządza się podstawowe opracowanie ekofizjograficzne. 

Opracowanie składa się z  części tekstowej oraz załącznika mapowego (w skali 1:1000).  

Do sporządzenia opracowania ekofizjograficznego wykorzystano:  

1. Uchwała Nr XXXV/233/18 z dnia 9 października 2018 r. Rady Gminy Lubanie w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentów obrębów geodezyjnych Kałęczynek i Sarnówka. 

2. Obowiązujące  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubanie przyjęte zostało Uchwałą Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 

2006 r.  

3. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubanie (etap uzgodnień)  

4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie. 

5. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie.  

6. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo  Środowiska, Warszawa 

2005 r. oraz jego aktualizacje.  

7. Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z 

perspektywą na lata 2015-2018”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Uchwałą Nr XVI/299/11 z dnia 19 grudnia 2011r. 

8. Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 

perspektywą na lata 2023-2028 przyjęty Uchwałą Nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. 

9. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 

2020+ przyjęta Uchwałą Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

21 października 2013 r. 

10. Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, Biblioteka  Monitoringu 

Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017 r. i z lat poprzednich. 

11. Program zwiększania lesistości i zadrzewień w latach 2001-2020, Wojewoda  Kujawsko-

 
1 które zostało wydane na podstawie art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze 

zm.) 
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Pomorski, Bydgoszcz 2001 r. 

12. Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko – pomorskim za 

rok 2012, Bydgoszcz- Toruń- Włocławek, kwiecień 2013 r. 

13. Geografia Polski : mezoregiony fizyczno-geograficzne, Jerzy Kondracki, Wydaw. Naukowe 

PWN, Warszawa 1994 r. 

14. Strona internetowa Urzędu Gminy Lubanie http://www.lubanie.pl/ 

15. Geoportal powiatu włocławskiego:http://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php 

16. http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000. 

17. http://bazagis.pgi.gov.pl/dwm/  

18. http://bydgoszcz.rdos.gov.pl 

19. http://wios.bydgoszcz.pl 

20. Główny Urząd statystyczny, Bank Danych Lokalnych 

21. Materiały i obserwacje własne z wizji lokalnej. 

 

1. Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego  

1.1. Położenie i rzeźba terenu  

Gmina Lubanie leży w południowo - wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, 

wchodzi w skład powiatu włocławskiego. Od północy i zachodu gmina graniczy z gminami: Raciążek i 

Bądkowo (powiat aleksandrowski), od południa z miastem Włocławek i gminą Brześć Kujawski 

(powiat włocławski), natomiast od wschodu z gmina Bobrowniki (powiat lipnowski) gdzie naturalną 

granicę tworzy rzeka Wisła. Gminę przecinają ważne arterie komunikacyjne, z których najważniejsze 

to autostrada A1, droga krajowa (DK91) i linia kolejowa. 

 

 
Rysunek 2 Położenie obszaru objętego opracowaniem na tle gminy Lubanie i gmin sąsiednich 

http://www.lubanie.pl/
http://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000
http://bazagis.pgi.gov.pl/dwm/
http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/
http://wios.bydgoszcz.pl/
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Źródło: opracowanie własne 

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, gmina Lubanie jak i 

obszar opracowania ekofizjograficznego położony jest w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie oraz 

Pradolinie Toruńsko - Eberswaldzkiej. W podziale na mezoregiony zachodnia część gminy znajduje się 

w mezoregionie Równina Inowrocławska, a wschodnia część gminy znajduje się w mezoregionie 

Kotlina Toruńska. 

 
Rysunek 3 Orientacyjne położenie gminy Lubanie na tle podziału fizyczno-geograficznego Polski 
(Makroregiony) 
źródło: wikipedia.org 

Rzeźba terenu gminy jest dość zróżnicowana. Tworzą ja formy pochodzenia lodowcowego. 

Obszar gminy Lubanie jest położony w sąsiedztwie Wisły, która tworzy sytuację położenia obszaru w 

Krajowej Sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Gmina podzielona jest na dwie odmienne części: 

Dolinę Wisły oraz Wysoczyznę Kujawską. 

Wysoczyzna Kujawska jest to płaska lub lekko falista wysoczyzna morenowa o średniej wysokości 

100-130 m n.p.m. Miejscami występują wzniesienia morenowe i wały piaszczysto-żwirowe. Pod 
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utworami lodowcowymi występują pokłady soli kamiennej i potasowej, a w warstwach 

trzeciorzędowych pokłady węgla brunatnego, gliny ceramicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 4  Położenie gminy Lubanie na tle mapy geomorfologicznej  
źródło: atlas.kujawsko-pomorskie.pl 

 

Teren opracowania obejmuje obszary położone w obrębach Kałęczynek i Sarnówka (długość linii 

110 kV ok. 900m). 

Wnioskowany obszar zajmują nieruchomości użytkowane rolniczo, inwestycja w nieznacznym stopniu 

będzie ingerowała w obecną, dominującą formę terenu. 

1.2. Powiązanie przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem  

Analizowany obszar położony jest poza obszarami cennymi przyrodniczo wynikającymi z ustawy o 

ochronie przyrody. 

Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA została opracowana w 1995 i 1996 roku 

przez zespół Autorów pod kierownictwem dr Anny Liro jako projekt badawczy National Nature Plan 

(NNP) w ramach Programu Europejskiego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).  

Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów 

węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych 

regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które 

zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Sieć ECONET-POLSKA pokrywa 

46% kraju. Składa się ona z obszarów węzłowych i łączących je korytarzy ekologicznych, 

wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, reprezentatywność, 

rzadkość i wielkość. Wyznaczono ogółem 78 obszarów węzłowych (46 międzynarodowych i 32 

krajowe, które razem obejmują 31% powierzchni kraju) oraz 110 korytarzy ekologicznych (38 
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międzynarodowych i 72 krajowe, które razem obejmują 15% powierzchni kraju). Sieć ECONET-

POLSKA zawiera w sobie również obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz 

rezerwaty), ostoje przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są "wbudowane" w 

najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne). 

Obszar opracowania położony jest poza obszarami węzłowymi, biocentrami i strefami buforowymi 

oraz  ostojami ptactwa. 

 

Rysunek 5  Obszar opracowania na tle krajowej sieci ekologicznej ECONET 
Źródło: Instytut Ochrony Środowiska (www.ios.edu.pl) 
 

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, 

tworów i składników przyrody.  

W granicach Gminy Lubanie zidentyfikowano następujące formy ochrony przyrody: Obszar 

chronionego Krajobrazu „ Nizina Ciechocińska”, Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 – obszar 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Doliny Dolnej Wisły PLB040003, Europejska sieć ekologiczna 

Obszar Natura 2000 – Włocławska Dolina Wisły PLH040039, a także użytki ekologiczne (zgodnie z 

Rozporządzeniem Nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z dnia 19 listopada 1998 r.). 

Udział obszarów chronionych w powierzchni gminy wynosi ok. 11 % (powiat włocławski ok. 16,7 %, 

województwo – 31 %). 

Lokalizacja obszaru 

objętego planem 

obszaru opracowania 
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Obszary Natura 20002 położone najbliżej granicy obszaru opracowania to: Włocławska Dolina Wisły 

oznaczony kodem europejskim PLH040039, Nieszawska Dolina Wisły oznaczony kodem europejskim 

PLH040012, a także położone na południe Słone Łąki w dolinie Zgłowiączki (PLH040037) oraz  Błota 

Kłócieńskie (PLH040031). 

 

 

 

Rysunek 5 Położenie obszaru opracowania na tle obszarów Natura 2000 
Źródło: Źródło: Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 2018. 
 

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie posiada udokumentowanych przeciwwskazań co do 

projektowanego przeznaczenia.  

Obszar Chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, został utworzony w 1983 r. Jego powierzchnia 

wynosi prawie 37 tys. ha. Zlokalizowany jest w północno – wschodniej części gminy, w obrębie 

Kotliny Toruńskiej, stanowiący fragment pradoliny Wisły. Rzeźba terenu charakteryzuje się 

 
2 PLB – specjalne obszary ochrony ptaków 

  PLH – obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

Lokalizacja 

obszaru objętego 

planem  
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niewielkimi spadkami i w większości jest płaska. Osią hydrograficzną jest Rzeka Wisła. Trwałym i 

bardzo ważnym składnikiem szaty roślinnej Niziny są lasy, głównie bory sosnowe mające ogromne 

znaczenie dla mikroklimatu Ciechocinka. Ochronie podlegają zarówno przyrodnicze jak kulturowe 

elementy krajobrazu, gospodarowanie prowadzone jest w sposób zapewniający stan równowagi 

ekologicznej. 

Na terenie objętym projektem miejscowego planu nie występują obiekty i zasoby objęte ochroną 

(parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary 

Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Gmina nie wyznaczyła na swoim 

terenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 
 

1.3. Geomorfologia i budowa geologiczna  

 
Gmina Lubanie znajduje się częściowo w mezoregionie Kotlina Toruńska (część wschodnia) i 

częściowo w Równinie Inowrocławskiej (cześć zachodnia). W mezoregionie Kotlina Toruńska w 

ukształtowaniu terenu wyraźnie zaznaczają się tarasy. 

Na podstawie literatury stwierdzono, że analizowany obszar posiada generalnie korzystne warunki 

gruntowe dla budowy na tym terenie linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, w tym przede wszystkim słupami. 

 

1.4. Stosunki wodne  

Pod względem hydrograficznym gmina Lubanie położona jest w obrębie dwóch zlewni: Sieć rzeczna 

gminy oparta jest o główną oś hydrograficzną kraju, tj. rzekę Wisłę, która stanowi wschodnią, 

naturalną granicę administracyjną. Z terenów wysoczyzny wody powierzchniowe odprowadzane są 

przez lewobrzeżny jej odpływ – Strugę Kujawską. Długość Wisły w granicach gminy Lubanie wynosi 

około 6 km. Ma ona tutaj charakter rzeki roztokowej, koło Kucerza płynie szeregiem koryt, a powstałe 

wskutek tego kępy osiągają szerokość 500 m i długość do 1500 m. Spadki Wisły wynoszą średnio 

0,17%, a średnie rzędne lustra wody 42,2 - 43,6 m n.p.m. Struga Kujawska (według IMGW Struga 

Ośla) jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 18,0 km. Powierzchnia jej zlewni wynosi 70,3 

km2. Rzeka bierze początek w okolicach wsi Łówkowice (gmina Bądkowo). Przepływa przez obszary 

rolnicze "Czarnych Kujaw". W obrębie doliny Wisły Strugę Kujawską charakteryzuje niestałość i 

zanikanie w piaskach. Odcinek ujściowy cieku o długości około 3,5 km jest uregulowany, z czego 

około 1,5 km znajduje się na terenie Zakładów Azotowych Anwil S.A. Rzeka na tym odcinku prowadzi 

wody kolektorem zamkniętym. 

Na terenie gminy Lubanie brak naturalnych zbiorników wodnych, co wynika z warunków 

geologicznych (utwory przepuszczalne teras rzecznych), intensywnego drenażu wód przez Wisłę 

oraz działalność człowieka polegająca na drenażu wód z zagłębień obszarów wysoczyzny 

morenowej(utwory nieprzepuszczalne). Przez obszar objęty opracowaniem nie przepływa żaden 

ciek wodny. Wody powierzchniowe stojące i płynące zajmują 190 ha, co stanowi 2,8% ogólnej 

powierzchni. 

Warunki hydrogeologiczne na terenie gminy są ściśle związane z budową geologiczną, klimatem i 

ukształtowaniem terenu. Dolina Wisły stanowi regionalną bazę drenażu dla wód powierzchniowych 
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oraz podziemnych napływających z wysoczyzny morenowej. Wody podziemne stanowią podstawowe 

źródło zaopatrzenia gospodarki komunalnej. 

Na terenie gminy Lubanie brak naturalnych zbiorników wodnych, co wynika z warunków 

geologicznych (utwory przepuszczalne teras rzecznych), intensywnego drenażu wód przez Wisłę 

oraz działalność człowieka polegająca na drenażu wód z zagłębień obszarów wysoczyzny 

morenowej(utwory nieprzepuszczalne). Przez obszar objęty opracowaniem nie przepływa żaden 

ciek wodny (w terenie brak jest widocznego na mapie ewidencyjno-glebowej rowu). 

W obszarze objętym opracowaniem nie są zlokalizowane jeziora stanowiące jednolite część wód 

powierzchniowych jeziornych.  

Obszar objęty opracowaniem planu zlokalizowany jest na terenie jednolitej części wód 

powierzchniowych wyznaczonej dla rzeki Ośla i oznaczonej kodem europejskim: 

PLRW20001727929. Przeprowadzona w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych wskazała na zły stan wymienionej 

wyżej jcw oraz na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych – dobrego stanu wód, we wszystkich 

kategoriach. 

 

 
Rysunek 6  Obszar opracowania na tle jednolitych części wód rzecznych i jeziornych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, (M.P. z 

dnia 21 czerwca 2011 r., Nr  49, poz. 549), http://geoportal.kzgw.gov.pl/,  źródłem danych hydrograficznych jest 

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

http://geoportal.kzgw.gov.pl/
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Na analizowanym obszarze wody podziemne związane są z czwartorzędowym, trzeciorzędowym i 

jurajskim piętrem wodonośnym. Wody piętra czwartorzędowego występują w odmiennych 

warunkach na obszarze wysoczyzny morenowej. Na wysoczyźnie wody podziemne tworzą trzy 

zasadnicze poziomy związane z utworami piaszczystymi, przedzielającymi gliny morenowe kolejnych 

zlodowaceń. Piętro wodonośne trzeciorzędowe związane jest z piaszczystymi utworami miocenu i 

niekiedy oligocenu.  Wody piętra jurajskiego nie zostały nawiercone. 

Analizowany obszar położony jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonego 

europejskim kodem JCWPd PLGW 230045 (nazwa JCWPd 45) zaliczonego do regionu wodnego Dolnej 

Wisły, obszar dorzecza Wisły dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 

2011 r., Nr 49, poz. 549). Na potrzeby aktualizacji ww. Planu rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. 

Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego wód 

podziemnych. 

 
Rysunek 7  Obszar opracowania planu na tle jednolitych części wód podziemnych oraz GZWP 
Źródło: Jednolite części wód podziemnych – charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna. Państwowa Służba 
Hydrogeologiczna http://psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/jednolite-czesci-wod-podziemnych-
charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna.html 

Niezależnie od omówionych poziomów wodonośnych na omawianym obszarze  gminy występują 

wody gruntowe. Zalegają one płytko pod powierzchnią terenu, 1-2m  p.p.t. i wykazują duże wahania 

Lokalizacja obszaru 

objętego planem 

obszaru opracowania 

http://psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/jednolite-czesci-wod-podziemnych-charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna.html
http://psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/jednolite-czesci-wod-podziemnych-charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna.html
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zwierciadła. Ze względu na małe zasoby oraz silne  zanieczyszczenie nie są ujmowane dla celów 

konsumpcyjnych i gospodarczych.  

Najbardziej zasobne wody podziemne są wyróżniane jako „Główne Zbiorniki Wód Podziemnych” 

(GZWP). Obszar objęty analizą położony jest poza GZWP. 

 

1.5. Klimat 

Według klasyfikacji R. Gumińskiego (1948) analizowany obszar zalicza się do  środowej dzielnicy 

rolniczo - klimatycznej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8,5°C. Najwyższe 

średnie miesięczne temperatury przypadają na  lipiec i wahają się w granicach 18 - 18,5°C. 

Temperatura najchłodniejszego  miesiąca, a jest nim styczeń wynosi -2,5°C. Absolutne maksymalne 

temperatury  zbliżają się do 38°C, natomiast absolutne minima osiągają - 32°C. Podane powyżej  

wartości modyfikowane są przez warunki lokalne. Różna ekspozycja zboczy  powoduje powstawanie 

znacznych nawet różnic termicznych sięgających niekiedy  kilku stopni.   

Istotnym, z rolniczego punktu widzenia, czynnikiem jest długość okresu  wegetacyjnego (średnia 

dzienna temperatura wynosi powyżej 5°C). Na  omawianym terenie długość tego okresu wynosi 

około 210-215 dni.  

Wilgotność względna powietrza jest czynnikiem, który ściśle zależy od warunków  lokalnych. Średnia 

wartość przyjęta dla obszaru całej gminy wynosi około 70-75%.  

Średnie roczne sumy opadów na analizowanym obszarze kształtują się na poziomie  452 - 581 mm i 

należą do najniższych w Polsce. Natomiast opady okresu wegetacyjnego, bardzo istotne dla 

produkcji roślinnej, wynoszą nawet 330 mm.  Parowanie terenowe, jako kolejny czynnik 

klimatyczny, jest czynnikiem oddziaływania na siebie elementów meteorologicznych i 

antropogenicznych. Średnia wartość  parowania terenowego kształtuje się na poziomie 452 - 581 

mm. Największe wartości  parowania występują w lipcu (100 mm) zaś najmniejsze w listopadzie (5 - 

6 mm). Niskie sumy opadów w połączeniu z suszą glebową miesięcy letnich nie sprzyjają 

uzupełnieniu zasobów wodnych. Zjawisko tzw. suszy hydrologicznej powtarza się, co kilka- 

kilkanaście lat. 

W obrębie analizowanego obszaru występuje klimat charakterystyczny dla moreny dennej płaskiej  

cechujący się równomiernym na ogół  rozkładem nasłonecznienia, mniejszą wilgotnością powietrza 

oraz zwiększoną  wietrznością. 

1.6. Gleby 

Pokrywa glebowa rejonu powiatu włocławskiego jest częścią pasa gleb związanego z klimatem 

umiarkowanie ciepłym. Dominują tu gleby strefowe tj. brunatno ziemne i bielicoziemne. Występują 

tu także czarne ziemie. Gleby brunatno ziemne reprezentowane są głównie przez gleby brunatne i 

gleby płowe. Gleby brunatne występują głównie na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej i Wysoczyźnie 

Kujawskiej. Gleby płowe dominują w obrębie płaskiej Wysoczyzny Kujawskiej. Czarne ziemie 

występują w pasie od Brześcia Kujawskiego po Inowrocław. Gleby bielicoziemne występują głównie w 

Kotlinie Włocławskiej.  

Na obszarze gminy Lubanie przeważają gleby płowe. Ten typ genetyczny gleb rozwinął się na 

podłożu gliniastym i piaskach gliniastych, związanych z moreną denną płaską i falistą (Biały 1997). Są 
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to zazwyczaj gleby o klasach bonitacyjnych III – IV. W obrębie gminy występują również gleby rdzawe 

i organiczne.  

 
Rysunek 8. Fragment mapy glebowej województwa kujawsko-pomorskiego (typy i podtypy gleb). 
Źródło: http://atlas.kujawskopomorskie.pl/maps/app/map#  

 

Gleby na obszarze gminy Lubanie charakteryzują się zróżnicowaną wartością użytkową. Ogólny 

wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG Puławy wynosi 74,1 pkt. i jest wyższy niż 

dla powiatu włocławskiego i województwa kujawsko-pomorskiego (ok. 68,0 pkt.). Udział gruntów 

rolnych wysokich klas bonitacyjnych – klasy I-IIIb wynosi 47,0 % (powiat – 31,2 %; województwo wieś 

– 37,3 %), klas IVa i IVb – 37,2 %, klas V – VI Rz -  10,8%. 

Trwałe użytki zielone gminy nie są wysokiej jakości. Klasy I – III zajmują 7,7% ich ogólnej powierzchni, 

z klasami średnimi (I – IV) udział wynosi 38,2%. 

Przeważają gleby średniej wartości produkcyjnej wytworzone z piasków gliniastych i słabogliniastych. 

Wśród kompleksów rolniczej przydatności gleb przeważa kompleks 6 tj. żytni słaby – 22,4%, 4 tj. żytni 

b. dobry – 17,6% i następnie2 tj. pszenny dobry – 16,4%. Kompleks najsłabszy 7 – żytni słaby zajmuje 

7,5% powierzchni gruntów rolnych. 

 Zróżnicowane warunki glebowe, a głównie ich żyzność decydują o strukturze produkcji rolnej. 

Ukształtowane warunki glebowe obszaru gminy sprzyja intensywnemu wzrostowi upraw zbożowych 

w strukturze zasiewów.  

Gleby stanowią bezpośrednie podłoże, na którym rozwija się roślinność. Bogactwo zasobów 

glebowych stanowi zatem czynnik decydujący o możliwościach rozwojowych gospodarki rolnej, a 

także funkcjonowania pozostałych powierzchni biologicznie czynnych. 

http://atlas.kujawskopomorskie.pl/maps/app/map
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Rysunek 9  Gleby w obszarze objętym sporządzanym planem miejscowym  
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej 
 

W obszarze opracowania występują gleby wysokich klas bonitacyjnych obejmujące ok. 70% terenu 

objętego analizą. 



16 

 

Rysunek 10  Gleby w obszarze objętym sporządzanym planem miejscowym  
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy glebowo-rolniczej 

 

1.7. Roślinność 

Według geobotanicznego podziału Polski Gmina Lubanie znajduje się w obrębie Krainy 

Wielkopolsko – Kujawskiej.  

Lasy, stanowiące wyróżniający się element szaty roślinnej, zajmują 1479 ha co stanowi około 21,3% 

obszaru gminy. Gmina położona jest w obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy 

Gostynińsko – Włocławskie”, utworzonego Zarządzeniem Nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 11 sierpnia 1995 r. 

Roślinność łąk i pastwisk zajmuje powierzchnię 266 ha i skupiona jest przede wszystkim w dolinie 

Wisły. Siedliska, gdzie ma miejsce najbardziej intensywna działalność człowieka, porasta roślinność 

synantropijna. W jej skład wchodzą zbiorowiska segetalne oraz ruderalne. W dolinie Wisły, na 

nadwiślańskich madach występują łęgi topolowe, łęgi wierzbowe oraz zarośla - wikliny nadrzeczne. 

Gmina wykazuje się średnim wskaźnikiem terenów zieleni urządzonej na 100 ha ogólnej powierzchni, 

który wynosi 0,2% i jest on jednak wyższy niż w gminach sąsiednich i powiecie włocławskim (0,1%).  

Teren opracowania jest obecnie użytkowany rolniczo, w sąsiedztwie usytuowana jest rozproszona 

zabudowa zagrodowa.  
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Fot. 1  tereny rolnicze w otoczeniu  opracowania 
Źródło: Fotografie własne 

 
Fot.2. Tereny rolnicze w otoczeniu obszaru opracowania. 
Źródło: Fotografia własna 
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Fot. 3  Obszar opracowania 
Źródło: Fotografie własne 

2. Surowce naturalne 

W obszarze opracowania nie występują złoża surowców naturalnych.  

3. Obszary i obiekty prawnie chronione 

Najpowszechniej występującym elementem środowiska przyrodniczego, objętym ochroną prawną 

są kompleksy gleb klasy IIIa – Illb. W skład działek objętych opracowaniem również wchodzą 

wcześniej wskazane grunty orne, które w wypadku ich przeznaczenia pod lokalizację słupów będą 

musiały uzyskać zgodę właściwego ministra  rolnictwa na wyłączenie ich z produkcji rolniczej.  

Na terenie objętym projektem miejscowego planu nie występują obiekty i zasoby objęte ochroną 

(parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary 

Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Gmina nie wyznaczyła na swoim 

terenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Na terenie gminy znajdują się obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków.  Żaden z nich nie jest zlokalizowany w obszarze objętym 

opracowaniem. 

4. Użytkowanie terenu i krajobraz 

Teren opracowania obejmuje działki i części działek położonych w obrębach Kałęczynek i Sarnówka 

w gminie Lubanie. Analizowany obszar położony jest w środkowo zachodniej części gminy 

(pomiędzy gminą Bądkowo a Autostradą A-1), w terenie obecnie użytkowanym rolniczo, z 

rozporoszoną zabudową zagrodową. 

System komunikacyjny w sąsiedztwie analizowanego obszaru tworzy Autostrada A-1, droga 

publiczna kategorii gminnej oraz drogi wewnętrzne. 
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5. Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego 

W analizowanym obszarze występują zagrożenia dla środowiska w postaci hałasu i emisji spalin 

związanym z ruchem pojazdów po Autostradzie A-1 oraz drodze publicznej kategorii gminnej. 

Przez teren opracowania przebiega już linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz z dwoma 

słupami usytuowanymi po jednej i drugiej stronie autostrady. 

 
Fot. 4 Słup usytuowany na zachód od autostrady 

Źródło: Fotografia własna 

 
Fot. 5 Słup usytuowany na zachód od autostrady 

Źródło: Fotografia własna 

6. Wstępna prognoza zmian w środowisku 

Należy założyć, że rozwiązania planowane do przyjęcia w planie nie spowodują  negatywnych zmian 

w środowisku przyrodniczym. Ustalenia planu będą uwzględniały wszystkie niezbędne wymogi 

ochrony środowiska.   

Do negatywnych zmian, spowodowanych realizacją planu można będzie  zaliczyć zmniejszenie się 

(lokalizacja słupów) powierzchni gleb użytkowanych dotychczas rolniczo (w tym przede wszystkim 

gleb klasy bonitacyjnej Illa - Illb).  
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Zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem nie będzie wymagać nowych rozwiązań w 

zakresie odprowadzenia ścieków zabezpieczających środowisko przed potencjalnymi zagrożeniami. 

Ścieki socjalno- bytowe są i będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i gminnej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kucerz. 

Powstające w wyniku prowadzonej na tym terenie działalności odpady unieszkodliwiane będą w 

ramach Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (region 3 - Południowy) z regionalną instalacją 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Machnaczu i Inowrocławiu, wyposażoną w 

instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów; 

instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych. 
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Rysunek 11  Istniejące i planowane Regionalne Instalacje przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK ) w 
poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi 
Źródło: Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na 

lata 2023-2028 przyjęty Uchwałą Nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 
29 maja 2017 r. 

 

7. Uwarunkowania ekofizjograficzne dla budownictwa 

Analiza środowiska przyrodniczego oraz sposobu dotychczasowego użytkowania terenu pozwoliła 

na jego waloryzację pod kątem możliwości wykorzystania dla celów  inwestycyjnych oraz 

zachowania funkcji przyrodniczych.  

Stwierdzono występowanie na terenie działek objętych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu gruntów nadających się do bezpośredniego posadowienia obiektów 

budowlanych (słupów). Ponadto teren jest niemal płaski, nasłoneczniony i dobrze przewietrzany.  

Na terenie tym zlokalizowana może być każda funkcja, jednak z uwagi na planowaną budowę linii 

elektroenergetycznej 110kV, teren wskazany jest do dalszego użytkowania rolniczego z możliwością 

realizacji zabudowy zagrodowej na potrzeby prowadzonej na tym terenie działalności rolniczej.  

8. Zgodność ze studium 

Planowane zagospodarowanie terenu objętego niniejszą analizą nie powinno być sprzeczne z 

funkcją ustaloną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubanie. 

Obowiązujące  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie 

przyjęte zostało Uchwałą Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r. W ww. 

dokumencie nie planuje się na realizacji linii 110k V o wnioskowanym przez Spółkę Energetyczną 

ENERGA Invest Sp. z o.o. przebiegu. Można jednak stwierdzić, że planowana inwestycja nie koliduje z 

istniejącym zainwestowaniem oraz kierunkami zagospodarowania przestrzennego ustalonymi w 

obowiązującym studium. 
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Rysunek 22 Planowana linia 110kV na tle mapy - Kierunki zagospodarowania przestrzennego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie. Rysunek obowiązującego 
studium (fragment mapy) 

Rada Gminy Lubanie przystąpiła do sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Projekt dokumentu jest obecnie na etapie uzgadniania i 

opiniowania zgodnie z art. 11 pkt 4 i 5 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Planowana inwestycja nie jest sprzecza z ustaleniami projektu studium.  

  

 


