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1. PODSTAWA PRAWNA 

Obowiązek prawny sporządzenia opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z Art. 72 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232  

z późn. zm.). 

Zgodnie z tą Ustawą przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację 

sporządzoną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze  

na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.  

Zakres opracowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września  

2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1298). Zgodnie z tym 

Rozporządzeniem opracowanie ekofizjograficzne sporządza się biorąc pod uwagę:  

1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego  

do uwarunkowań przyrodniczych,  

2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych (…),  

3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska,  

4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnych oddziaływań na środowisko,  

5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.  

Podstawą przystąpienia do sporządzenia niniejszego opracowania ekofizjograficznego 

jest Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Osiek z dnia  10 lutego 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Osiek. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek. 

Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunków fizjograficznych w celu 

określenia przyrodniczych uwarunkowań dla funkcji, struktury i intensywności 
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zagospodarowania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń oraz zapewnienia trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym opracowaniem. Wymieniony cel 

będzie realizowany poprzez przeprowadzenie diagnozy stanu i funkcjonowania poszczególnych 

elementów środowiska przyrodniczego, określenie wstępnej prognozy dalszych zmian 

zachodzących w środowisku, a w dalszej kolejności poprzez przedstawienie ogólnej oceny 

przydatności terenów dla różnych sposobów zagospodarowania i ich roli w kształtowaniu 

struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy. 

Opracowanie ekofizjograficzne składa się z części opisowej oraz graficznej opracowanej  

na kopii mapy topograficznej w skali 1:10 000. 

3. OBSZAR OPRACOWANIA 

Opracowanie ekofizjograficzne obejmuje obszar w granicach administracyjnych Gminy 

Osiek. Gmina Osiek położona jest w południowej części województwa pomorskiego i powiatu 

starogardzkiego. W układzie administracyjnym województwa gmina ma peryferyjne położenie. 

Powierzchnia gminy zajmuje obszar 156,16 km
2
 (wg GUS stan na rok 2014), co stanowi  

11,6 % powierzchni powiatu starogardzkiego. Sąsiaduje z gminami:   

 od południowego – wschodu – gmina Nowe (woj. kujawsko-pomorskie), 

 od wschodu –  gmina Smętowo Graniczne (woj. pomorskie), 

 od północnego– wschodu –  gmina Skórcz (woj. pomorskie),  

 od północy –  gmina Lubichowo (woj. pomorskie), 

 od północnego –  zachodu - gmina Osieczna (woj. pomorskie), 

 od zachodu – gmina Śliwice (woj. kujawsko-pomorskie), 

 od południa – gmina Osie, gmina Warlubie (woj. kujawsko-pomorskie). 
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Rysunek 1. Lokalizacja gminy Osiek na tle województwa pomorskiego i powiatu starogardzkiego 

Źródło: Opracowanie własne 

Układ administracyjny gminy tworzy obszar wiejski podzielony na 12 sołectw. Do 

miejscowości, pełniących rolę wsi sołeckich zaliczono: Bukowiny, Cisowy, Jeżewic, 

Karszanek, Kasparus, Lisówko, Markocin, Osiek, Radogoszcz, Skórzno, Suchobrzeźnica, 

Wycinki. 
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Rysunek 2. Granica administracyjna gminy Osiek 

Źródło: www.osiek.gda.pl 

Przez teren gminy Osiek przebiegają drogi kołowe  zaliczone do następujących 

kategorii dróg publicznych: 

 droga wojewódzka nr 214 relacji Łeba – Warlubie, odcinek M. Skórcz – Jeżewica. 

Łączna długość dróg wojewódzkich w gminie Osiek wynosi 15,535 km. 

 drogi powiatowe:  

 droga powiatowa nr 2621G, odcinek Kasparus – Skrzynia, 

 droga powiatowa nr 2720G, odcinek Wierzbiny – Osiek, 

 droga powiatowa nr 2726G, odcinek Karszanek – Łuby, 

 droga powiatowa nr 2730G, odcinek Jeżewica – Kopytkowo, 

 droga powiatowa nr 2731G, odcinek granica województwa – Błędno.  

Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Osiek wynosi 

34,144 km. 

 drogi gminne i obiekty mostowe. Łączna długość dróg gminnych przebiegających 

przez teren gminy Osiek wynosi 86,7 km. 

http://www.osiek.gda.pl/
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Na ogólną powierzchnię gruntów w gminie (15 616 ha) składają się użytki rolne 

zajmujące ok. 5 883 ha (czyli 16,00 % całości), grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 

11 554 ha (73,99 %) oraz pozostałe grunty - zajmujące razem 1 563 ha (10,01 %).  

W strukturze użytków rolnych najwięcej jest gruntów ornych – 53,46%, lasy stanowią 

większość gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych – 99,82%, zaś w grupie 

gruntów zabudowanych i zurbanizowanych najwięcej jest dróg – 70%. 

 

Rysunek 3. Struktura użytkowania gruntów w gminie Osiek 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze Starostwa Powiatowego  

w Starogardzie Gdańskim 

4. ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJO-

NOWANIA ŚRODOWISKA 

4.1 ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH 

ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH 

4.1.1 Położenie fizyczno - geograficzne 

Obszar gminy Osiek (wg Regionalizacji geograficznej J. Kondrackiego) obejmuje 

zasięgiem dwa mezoregiony. Wschodnia część gminy położona jest w mezoregionie Pojezierza 

Starogardzkiego, które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego,  

a zachodnia część położona jest w mezoregionie Bory Tucholskie należącego do makroregionu 

Pojezierza Południowopomorskiego. Oba mezo- i makroregiony należą do podprowincji 

Pojezierze Południowobałtyckie.  
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Rysunek 4. Regiony fizyczno-geograficzne na terenie gminy Osiek 

Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/ 

Tabela 1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna gminy Osiek 

Jednostki Nazwa jednostki 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincja Pojezierze Południowobałtyckie 

Makroregion 
Pojezierze Południowopomorskie 

Pojezierze Wschodniopomorskie 

Mezoregion 
Bory Tucholskie 

Pojezierze Starogardzkie 

Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/ 

4.1.2 Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 

Teren gminy jest dość płaski, choć są wzniesienia o wysokości ponad 10 m n.p.m. 

Geomorfologicznie jest to obszar równiny sandrowej, zwanej sandrem Wdy. Jedynie na zachód 

od wsi Bukowiny występuje wysoczyzna morenowa. Występują tu rynny jeziorne, wytopiska  

 obniżenia dolinowe. Teren gminy charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem. Został on 

ukształtowany podczas ostatniej epoki lodowcowej, zwanej zlodowaceniem bałtyckim (ok. 15 

tys. lat p.n.e.). Wówczas to lodowiec nasunął się z okolic Skandynawii, przywlekając  

i osadzając się na terenie Pomorza olbrzymie ilości materiału skalnego w postaci głazów 

narzutowych, żwirów i glin zwałowych. W skład kompleksu wchodzą najczęściej gliny 

zwałowe z jednym lub dwoma przewarstwieniami piaszczystymi (pospółki), co świadczy  

o wieloletniej oscylacji lądolodu. Gliny zwałowe zalegają na ogół w spągu sandru i tylko na 

http://m.bazagis.pgi.gov.pl/
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nieznacznych powierzchniach stanowią utwory powierzchniowe. Miąższość osadów 

sandrowych jest znaczna od kilki do kilkunastu metrów z uwagi na nakładanie się na siebie faz 

akumulacji.   

 
Rysunek 5. Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej dla Gminy Osiek 

Źródło:  www.bazagis.pgi.gov.pl 

 Teren gminy wg mapy geologicznej przedstawionej na poniższym rysunku położony 

jest w większości na piaskach i żwirach sandrowych. We wschodniej części obszaru 

opracowania, w rejonie miejscowości Lisówko, Bukowiny, Cisowy oraz  w centralnej części  

w miejscowości Osiek występują gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry. 

Zachodnia część m. Osiek, aż do Karszanka oraz w okolicy miejscowości Jeżewica i Pieczyska 

występują piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Piaski eoliczne występują na 

niewielkiej powierzchni w północnej części gminy Osiek w rejonie m. Kasparus.    

Gliny zwałowe oraz piaski i żwiry są to tereny przydatne do zabudowy ze względu na 

dobra nośność, natomiast piaski eoliczne są to grunty słabonośne  i mało przydatne do 

zabudowy 

http://model3d.pgi.gov.pl/
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Rysunek 6. Mapa geologiczna dla Gminy Osiek 

Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl 

4.1.3 Gleby 

Tereny moreny falistej na obszarze gminy zbudowane są przede wszystkim z glin 

tworzących gleby brunatne właściwe, piasków gliniastych i glin tworzących strukturę gleb 

brunatnych wyługowanych i kwaśnych oraz piasków gliniastych tworzących gleby bielicowe. 

Wśród gleb wytworzonych z piasków luźnych i piasków gliniastych na rozciągającej się 

równinie sandrowej przeważają gleby brunatne wyługowane, kwaśne i gleby bielicowe.  

W morfologii dolin rzecznych przeważają utwory zbudowane z torfów oraz utworów mułowo- 

torfowych, które tworzą gleby torfowe i murszowe. 

Z mapy glebowej przedstawionej na poniższym rysunki wynika, że na obszarze gminy 

Osiek przeważają słabe warunki glebowe. 

http://m.bazagis.pgi.gov.pl/
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Rysunek 7. Położenie gminy Osiek na tle mapy typów gleb występujących w województwie pomorskim 
Źródło: pomorskie.eu 

4.1.4 Złoża surowców 

Na obszarze gminy Osiek nie stwierdzono udokumentowanych złóż kopalin. W granicach 

gminy nie wytypowano też obszarów prognostycznych występowania kopalin. 

4.1.5 Wody powierzchniowe 

Gmina Osiek charakteryzuje się gęstą siecią hydrograficzną, w której znaczny udział 

mają zarówno zbiorniki wód stojących jak i łączące się z nimi cieki powierzchniowe.  Wody 

zajmują łącznie 11,1 km
2
, co stanowi 7% powierzchni gminy. Jednym z głównych elementów 

środowiska wodnego jest rzeka Wda, która silnie meandrując przepływa przez środkową część 

gminy (m.in. wsie Kasparus, Ocypel, Długie), co ma duże znacznie dla rozwoju różnych form 

działalności gospodarczej (turystyka kajakowa, rybołówstwo). Przeważająca część gminy 

należy do zlewni wód powierzchniowych Wdy. Wyjątkiem są tereny wschodnie (okolice wsi 

Bukowiny, Jeżewica). Swoje źródła ma tam kilka cieków, jak np. rzeka Janka, wchodząca  

w skład dorzecza Wierzycy. 

Osiek wyróżnia się wśród okolicznych gmin bardzo dużym udziałem jezior, zarówno 

pod względem liczby jak i całkowitej powierzchni. Zdecydowana większość z nich skupiona 

jest na lewym brzegu Wdy we wschodniej części gminy. Są to jeziora polodowcowe: Kałębie 

zwane też Morzem Kociewskim (466,3 ha, drugie pod względem powierzchni na obszarze 

zlewni Wdy), Słone (140 ha) Czarne Południowe (98,2 ha), Czarne Północne  (79 ha), Udzierz 

(132 ha), Głuche, Tuszynek.  
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Fot. 1. Jezioro Kałębie 

 

Jezioro Kałębie ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, posiada liczne zatoki i półwyspy. 

W centralnej części jeziora znajdują się dwie wyspy. Jedna jest porośnięta drzewami liściastymi 

i krzewami, a druga jest wyspą trzcinową. Dno jeziora tworzą osady piaszczysto-kamieniste, 

w niektórych miejscach pokryte namułami, których większość osiąga do 1,5 m. Otoczenie 

jeziora w ok. 70% stanowią lasy iglaste, w ok. 20% pola i łąki, a w ok. 10% osady ludzkie. 

Brzegi jeziora porastają krzaczaste olszyny oraz szeroki pas oczeretu jeziornego i trzciny 

pospolitej porastającej coraz większą powierzchnię wody. Jezioro zwane „rezerwatem 

sandacza” szczyci się obecnością tej szlachetnej ryby. Żyje tu także wiele innych gatunków ryb, 

jak: węgorz, lin, szczupak, karp, leszcz, i inne. 

 
Fot. 2. Jezioro Czarne Północne i Południowe 

 

Na terenie gminy istnieją kompleksy łąk z rowami szczegółowymi. Największe z nich to 

kompleks Osiek - Karszanek, Radogoszcz, Jeżewnica. 

Na terenie gminy Osiek znajduje się 9 jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP). 
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Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) - oznacza oddzielny i znaczący 

element wód powierzchniowych, taki jak: 

 jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 

 sztuczny zbiornik wodny, 

 struga, strumień, potok, rzeka, kanał, lub ich części, 

 morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeżne. 

 

CELE ŚRODOWISKOWE 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną art. 4 dąży się do zachowania celów środowiskowych: 

 dobrego stanu/potencjału w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla 

wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód 

podziemnych, 

 nie pogarszanie stanu części wód, 

 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

zrzutu do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

Na terenie Gminy Osiek zgodnie z Prawem wodnym: 

 Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych 

niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz 

przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć 

dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu, 

 Celem środowiskowym dla silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, 

tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny o dobry stan chemiczny 

sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

Wyżej wymienione cele należy realizować przez podejmowanie działań zawartych w programie 

wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:  

 stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje 

priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 

określone w przepisach wydanych, 
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 zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych 

substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych, 

Należy zapewnić, żeby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do: 

 zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

 rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych; 

 wykorzystywania do kąpieli; 

 bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, 

umożliwiających ich migrację 

 

System klasyfikacji stanu wód: 

bardzo dobry – wody o niezmienionych warunkach naturalnych lub zmienionych tylko  

w bardzo niewielkim stopniu, 

dobry – zmiany warunków naturalnych porównaniu do warunków niezakłóconych działalnością 

człowieka są niewielkie, 

umiarkowany – wody przekształcone w średnim stopniu, 

słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach naturalnych (biologicznych, fizyko-chemicznych, 

morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie różnią się od tych, które zwykle 

towarzysza danemu typowi jednolitej części wód, 

zły – wody o poważnie zmienionych warunkach naturalnych, w których nie występują typowe dla 

danego rodzaju wód gatunki fauny i flory. 

Według charakterystyki jednolitych części wód rzecznych, zawartej w Programie  

wodno – środowiskowym kraju na obszarze dorzecza Wisły dla niżej wymienionych odcinków 

rzek oceniono ich stan, określono ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Program wodno – środowiskowy kraju stanowi uporządkowany zbiór działań, których 

realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów środowiskowych w myśl art. 4 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. 
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Rysunek 8. Mapa hydrologiczna z podziałem na zlewnie jednolitych części wód Gminy Osiek 

Źródło: www.kzgw.gov.pl/pl/ 

Tabela 2. Jednolite Części Wód rzecznych występujące na terenie gminy Osiek 

Nazwa jednolitej 

części wód rzecznej 

Krajowy 

kod JCWP 
Status JCWP 

Ocena 

stanu 

Ocena zagrożenia 

nieosiągnięciem 

celów RDW 
Uzasadnienie degradacji 

Węgiermuca do 

dopł. z Wysokiej 

z dopł. z 

Wysokiej 

RW20001

7298786 

silnie 

zmieniona 
zły zagrożona 

Przesunięcie terminu osiągnięcia celu 

z powodu konieczności dodatkowych 

analiz oraz długości procesu 

inwestycyjnego 

Janka do Liski z 

Liską 

RW20001

7298869 

silnie 

zmieniona 
zły zagrożona 

Struga Młynska 
RW20001

729749 

silnie 

zmieniona 
zły zagrożona 

Sobina 
RW20001

8294749 

silnie 

zmieniona 
dobry zagrożona 

Wda od 

Brzezianka do 

Prusiny 

RW20002

0294599 
naturalna dobry niezagrożona - 

Dopł. z jez. 

Brzeźno 

RW20001

8294592 
naturalna dobry niezagrożona - 

Brzezianek z 

jeziorami Ocypel 

Wielki i Długie 

RW20001

7294589 
naturalna dobry niezagrożona - 

Dopł. z jez. 

Słonego 

RW20002

5294569 
naturalna dobry niezagrożona - 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/
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Dopływ z 

Karszanka 

RW20002

32945614 
naturalna dobry niezagrożona - 

Źródło: www.kzgw.gov.pl/pl 

Tabela 3. Jednolite części wód powierzchniowych jeziorne na terenie gminy Osiek 

Nazwa jednolitej 

części wód rzecznej 

Krajowy 

kod JCWP 
Status JCWP 

Ocena 

stanu 

Ocena zagrożenia 

nieosiągnięciem 

celów RDW 
Uzasadnienie degradacji 

Kałębie LW20522 naturalna zły zagrożona 

6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby 

mogła nastąpiła poprawa stanów 

wód, nawet przy założeniu całkowitej 

eliminacji presji. W jeziorach 

zanieczyszczenia kumulują się, 

głównie w osadach dennych, które w 

jeziorach eutroficznych są źródłem 

związków biogennych oddawanych 

do jezior jeszcze przez bardzo wiele 

lat po zaprzestaniu dopływu 

zanieczyszczeń. 

Udzierz LW90209 naturalna dobry niezagrożona - 

Czarne 

Południowe 
LW20520 naturalna dobry niezagrożona - 

Czarne Północne LW20519 naturalna dobry niezagrożona - 

Źródło: www.kzgw.gov.pl/pl 

4.1.6 Wody podziemne 

Z punktu widzenia zasobności wód podziemnych, obszar zlewni Wdy należy do 

przeciętnych. Obszar gminy położony jest w granicy Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 

30, poza głównymi zbiornikami wód podziemnych (GZWP). Wody podziemne ujmowane są 

głównie z piętra czwartorzędowego. Na terenie gminy Osiek występują dwa ujęcia wody 

zlokalizowane w miejscowościach Osiek i Dobry Brat.  

 

JCWPd nr 30 obejmuje swym zasięgiem zlewnie: Wdy i Wierzycy, oraz fragment 

bezpośredniej zlewni Wisły, a jej powierzchnia wynosi 3943 km
2
. Rozpoznanie 

hydrogeologiczne JCWPd nr 30 jest nierównomierne z uwagi na znaczną lesistość terenu. 

Najlepiej rozpoznane są poziomy wodonośne czwartorzędu. Mają one podstawowe znaczenie  

w zaopatrzeniu ludzi w wodę na przeważającej części omawianego obszaru przy czym 

szczególnie poziom Qm-II najczęściej pełni tu rolę GUPW. 

JCWPd nr 30 obejmuje 100% powierzchni gminy Osiek.  
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Rysunek 9. Lokalizacja gminy Osiek na tle JCWPd  Nr 30 

Źródło: www.kzgw.gov.pl/pl/ 

Tabela 4. Jednolite Części Wód Podziemnych na terenie Gminy Osiek 

Nr 

JCWPd 

Krajowy kod 

Jednolitej 

części wód 

podziemnych 

Ocena stanu 

ilościowego 

Ocena stanu 

chemicznego 

Ocena zagrożenia 

nieosiągnięcia 

dobrego stanu 

ilościowego 

Ocena zagrożenia 

nieosiągnięcia dobrego stanu 

chemicznego 

30 GW240030 dobra dobra niezagrożona niezagrożona 

Źródło: mjwp.gios.gov.pl 

Tabela 5. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna JCWPd nr 30 

Powierz-

chnia  

w km2 

Stratygra

-fia 
Litologia 

Rodzaj utworów 

budujących 

warstwę 

wodonośną 

Średni 

współczynnik k 

filtracji m/s 

Średnia miąższość 

utworów 

wodonośnych 

Liczba 

poziomów 

wodonoś-

nych 

Charakterystyka 

nakładu warstwy 

wodonośnej 

3943 Q, Pg-K Piaski porowe 10-4 - 10-6 
>40, lokalnie 

20-40 
1-3 

W równowadze 

utwory 

przepuszczalne  

i słaboprzepuszczal-

ne 

Źródło: http://mjwp.gios.gov.pl 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/
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Rysunek 10. Schemat przepływu wód podziemnych w JCWPd nr 30 

Źródło:  www.psh.gov.pl 

 

 
Rysunek 11. Profile JCWPd Nr 30 

Źródło: www.psh.gov.pl 

 Zgodnie z mapą hydrogeologiczną największa wydajność studni wierconych wynosząca > 

70 wsi Wycinki, Osiek i Łuby. 

 

 

http://www.psh.gov.pl/
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Rysunek 12 Mapa hydrogeologiczna dla Gminy Osiek 

Źródło: www.epsh.pgi.gov.pl/ 

4.1.7 Obszary zagrożone powodzią oraz podtopieniem 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469  

z późn. zm.) obszary szczególnego zagrożenia powodzią obejmują:  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 

na 100 lat,  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat,  

 obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy  

i przymuliska,  

  pas techniczny.  

 

Na terenie gminy Osiek występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki 

Wdy, gdzie prawdopodobieństwo powodzi wynosi 0,2% - raz na 500 lat, 1% - raz na 100 lat  

i 10% - raz na 10 lat. Gdy mówimy o obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi wynosi np. 1 % (czyli raz na 100 lat), należy przez to rozumieć, że do obliczeń 
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wykorzystano przepływ wody (maksymalny) o wartości prawdopodobieństwa wystąpienia 1%. 

Przepływy te oblicza się na podstawie wartości maksymalnych przepływów rocznych, 

obserwowanych w wieloleciu (z co najmniej 30 lat) w danym przekroju wodowskazowym 

rzeki. Przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% oznacza, że statystycznie 

takie natężenie przepływu może pojawić się w danym przekroju 1 raz na 100 lat. Nie oznacza 

to, że powódź o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% występuje w odstępach stuletnich. 

Należy pamiętać, że jest to wielkość statystyczna, bazująca na danych historycznych. 

Zjawisko powodzi wywołuje obfitość wód powierzchniowych, znacznie przekraczająca 

stan przeciętny. Powoduje ono występowanie wód rzek, cieków, zbiorników wodnych z ich 

naturalnych lub sztucznie utworzonych granic i zalewanie sąsiadujących z nimi terenów 

lądowych.  

Główne, naturalne przyczyny powodzi to: 

 długotrwałe opady atmosferyczne lub krótkotrwałe opady o bardzo wysokiej 

intensywności; 

 gwałtowne topnienie śniegu; 

Przyczyny wywołane działalnością człowieka to: 

 awarie i katastrofy urządzeń i budowli hydrotechnicznych, stanowiących osłony 

przeciwpowodziowe; 

 nadmierny spływ wód powierzchniowych do odbiorników nieprzystosowanych do 

tego zjawiska, wywołany uszczelnieniem dużych obszarów zurbanizowanych; 

 regulacja rzek prowadzona bez należytej oceny jej skutków. 

 

Aby zapewnić prawidłowa ochronę przeciwpowodziową należy:  

 dokonywać oceny stanu technicznego obiektów ochrony przed powodzią  

i powstrzymanie ich degradacji oraz modernizacja w zakresie funkcjonalności  

w ochronie przed powodzią i stanu technicznego;  

 systematycznie aktualizować dane o zasięgu i wielkości zalewów powodziowych oraz 

danych o poziomie zagrożenia i ryzyka powodziowego;  

 wspomagać zarządzanie użytkowaniem i zabudową terenu dla ograniczenia wzrostu 

zagrożenia powodziowego w przyszłości;  

 wpływać na wzrost świadomości społecznej;  

 wspomaganie budowy systemu ostrzeżeń krótkoterminowych.  
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Rysunek 13. Mapa obszarów zagrożonych powodzią 

Źródło: mapy.isok.gov.pl 

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały 

sporządzone na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.  

z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104). 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane  

w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi 

zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra 

Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. 

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały 

opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF. 

Dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla gminy Osiek 

można pobrać ze strony internetowej: mapy.isok.gov.pl – numery arkuszy N-34-73-D-c-2, N-

37-73-D-d-1, N34-75-D-b-3, N-34-D-c-4, N-34-73-D-d-3. Na wskazanych terenach obowiązują 

ograniczenia w ich zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych. 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę dla 

racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym 

dla ograniczania negatywnych skutków powodzi. 
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4.1.8 Warunki klimatyczne 

Klimat w rejonie gminy Osiek ma charakter przejściowy między klimatem pojezierzy 

(chłodniejszym, o większej liczbie opadów) a klimatem terenów równinnych rozciągających się 

na południe. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18˚C), najchłodniejszym luty (–3˚C). Sumy 

opadów rocznych wynoszą 500-560 mm. Największe opady występują w miesiącach letnich. 

Rozkład głównych kierunków wiatrów jest zdominowany przez wiatry z sektora zachodniego 

(SW, W i NW) - prawie 45% występowań.  

 

Rysunek 14. Występowanie opadu normalnego w Polsce 

Źródło: Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatologiczna Polski. Wydawnictwa Komunikacji  

i Łączności. Warszawa 
 

 
Rysunek 15. Występowanie średnich rocznych temperatur w Polsce 

Źródło: Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatologiczna Polski. Wydawnictwa Komunikacji  

i Łączności. Warszawa 

Według mapy „Zasoby energii wiatru w Polsce" sygnowanej przez IMGW Oddział Warszawski 

Ośrodek Meteorologii Autor Halina Lorenc, teren inwestycji leży w strefie III 

 „ dość korzystnej".  
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Rysunek 16. Strefy energetyczne wiatru wg Haliny Lorenc 

Źródło: http://www.baza-oze.pl 

4.1.9 Fauna i flora  

 Wskaźnik lesistości dla gminy jest bardzo wysoki, wynosi aż 71,1 % (wg danych GUS  

z 2013 r.) i jest prawie dwukrotnie większy od wskaźnika lesistości w powiecie starogardzkim, 

który wynosi 43,4%. 

Lasy na terenie gminy Osiek zajmują 11 551,5 ha. Ekosystemy leśne gminy 

reprezentowane są przez:  

 żyzne lasy dębowo-grabowe (grądy),  

  ubogie lasy bukowe i bukowo-dębowo,  

  lasy łęgowe,  

  bory świeże i suche,  

  bory i brzeziny bagienne,  

  olsy i zarośla wierzbowe,  

  porolne i rekultywacyjne nasadzenia drzew.  

Powierzchniowo na terenie gminy dominują bory świeże i suche. Żyzne lasy dębowo-

grabowe występują niewielkimi kompleksami na zboczach dolin zajętych przez cieki i jeziora. 

Wśród zbiorowisk grądowych na obszarze gminy występują nizinne lasy dębowo-grabowe 

(wschodni brzeg Jez. Czarnego i okolice leśniczówki Cisowa Góra) i grąd subkontynentalny 

(zbocza doliny Wdy i Brzezianka). Drzewostany lasów dębowo-grabowych budują przede 

Legenda: 

I - wybitnie korzystna 

II - bardzo korzystna 

III - dość korzystna 

IV- mało korzystna 

V – niekorzystna 

      - Gmina Osiek 
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wszystkim dęby a domieszkowo lipy drobnolistne. W skład niższego piętra drzew wchodzi 

głównie grab. Występują również: klon, jawor, olsza czarna, jesion, wiąz górski, brzozy, 

świerk, sosna i osika. Silnie rozwinięta jest warstwa krzewów. Charakterystyczne jest także 

bogate runo. Leśne zbiorowiska grądowe gminy Osiek są silnie zniekształcone w wyniku 

gospodarki leśnej, często ze znaczną domieszka sosny w drzewostanie. Ubogie lasy bukowe  

i bukowo-dębowe - lasy bukowe występują niemal wyłącznie we wschodniej części gminy, na 

obszarach morenowych. Natomiast lasy bukowo-dębowe są rozproszone na obszarze całej 

gminy, często rozwijają się w pobliżu jezior i torfowisk. Oba zespoły występują na siedliskach 

uboższych i bardziej zakwaszonych niż grądy i żyzne buczyny, najczęściej na glebachrdzawych 

bielicowych, brunatnych kwaśnych i brunatnych bielicowanych. W drzewostanie kwaśnych 

buczyn dominuje buk ze słabo rozwiniętym runem, towarzyszą mu klon zwyczajny, jawor  

i sosna. W lasach bukowo-dębowych oprócz buka występuje także dąb szypułkowy  

i bezszypułkowy oraz sosna z bardziej urozmaiconym podrostem i runem. Oba zbiorowiska 

zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, w środkowej i zachodniej części gminy ustępują 

świeżym i suchym borom sosnowym. Stan zachowania tych zbiorowisk jest z reguły zły, co 

spowodowane jest naturalnym ubóstwem podłoża i preferowaniem sosny w drzewostanie. 

Najlepiej zachowany jest płat buczyny w pobliżu leśniczówki Cisowa Góra, oraz miejscowości 

Cisowy, a lasów dębowo-bukowych na zachód od Jez. Czarnego. Lasy łęgowe występują 

wyłącznie w dnach dolin, wzdłuż Wdy i Brzezianka, w zachodniej części gminy. Ich 

drzewostan buduje olsza czarna oraz domieszkowo świerk, w podroście obserwuje się bogatą 

warstwę krzewów z kruszyną pospolitą, bzem czarnym i czeremchą. Najlepiej zachowane płaty 

występują nad rzeką Brzezianek, w obrębie rezerwatu „Zdrójno”. Przy większym udziale 

świerka gatunki lasów łęgowych ustępują a wzrasta udział składników borowych. Siedliska 

lasów łęgowych zostały w większości wylesione i zajęte przez użytki zielone. Bory świeże  

i suche dominują powierzchniowo wśród zbiorowisk leśnych gminy Osiek. Występują głównie 

na glebach mineralnych na sandrze. Zasobność i wilgotność podłoża decyduje o rozwoju 

jednego z dwóch zbiorowisk suboceanicznego boru świeżego lub śródlądowego boru suchego. 

Drzewostany borów buduje głównie sosna, czasem z domieszką brzozy, w podszycie występuje 

niekiedy kruszyna pospolita, jarzębina, dąb szypułkowy oraz jałowiec. Różnice między oboma 

zespołami zaznaczają się w runie. Runo zasobniejszych borów świeżych złożone jest przede 

wszystkim z borówki czernicy i borówki brusznicy, śmiałka pogiętego i wrzosu, a suchych  

z porostów i mchów. Stan zachowania borów jest zły. Wiele ich płatów porasta grunty porolne 

(naturalnych zespołów się prawie nie spotyka). Bory i brzeziny bagienne występują rzadko na 

obszarze gminy Osiek, na terenach o płytkim i bardzo płytkim poziomie wód gruntowych. Ich 
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siedliska są w znacznym stopniu przekształcone wyniku osuszających prac melioracyjnych.  

W skład drzewostanów borów wchodzą sosna i brzozy – brodawkowata i omszona oraz świerk. 

Odwrotne proporce mają miejsce w brzezinach. Oba zbiorowiska najczęściej współwystępują  

z torfowiskami. Do najlepiej zachowanych należą płaty: we wschodniej części gminy pomiędzy 

Jez. Czarnym i wschodnią granicą gminy; Lisie Błotko Duże; wokół bezimiennego oczka,  

ok. 1 km na W od Jez. Głuchego; między N i S częścią jez. Czarnego i w pobliżu 

Suchobrzeźnicy. Olsy i zarośla wierzbowe występują rzadko i na małych powierzchniach nad 

jeziorami i oczkami wodnymi. Drzewostan buduje olsza czarna z domieszkami brzozy. Niższą 

warstwę tworzy podrost tych drzew, a także wierzby i kruszyna. W składzie runa tylko na 

niewielkich powierzchniach występuje charakterystyczny zestaw gatunków, na pozostałych 

runo budowane jest przez gatunki obce siedliskowo. Najlepiej zachowane płaty olsu położone 

są przy wschodnim brzegu Jez. Czarnego, koło leśniczówki Cisowa Góra, wzdłuż brzegu jez. 

Brzezianek i nad oczkiem wodnym w miejscowości Wierzbiny. Większość zbiorowisk 

olsowych jest przekształcona antropogenicznie. Najczęściej drzewa są wycinane, a tereny 

uprzednio przez nie zajmowane osuszane i zamieniane w łąki i pastwiska. Nieco lepiej 

zachowane są zbiorowiska zarośli wierzbowych, które współwystępują z olsami w dolinach 

rzecznych i wzdłuż brzegów jezior. Zarośla wierzbowe budują dwa gatunki wierzb - Salix 

cinerea i pentandra z domieszkami kruszyny i brzozy. W skład runa wchodzą głównie gatunki 

łąkowe, szuwarowe i olsowe. Najlepiej wykształcone zbiorowiska tego typu występują wokół 

Jez. Udzierz. Porolne nasadzenia drzew zajmują znaczne powierzchnie. Wyróżniają się 

jednakowym wiekiem drzewostanu, brakiem podszytu, miejscami słabo rozwiniętym runem  

i regularnym często zwartym rozmieszczeniem drzew. Gatunkami, które tworzą nasadzenia 

porolne są zwykle sosny rzadziej świerk i brzozy. Biocenotyczna wartość monokultur jest dość 

ograniczona, duże znaczenie posiada za to jako urozmaicenie krajobrazowe i ostoja dla fauny. 

Ich płaty występują w pobliżu wsi Wierzbiny, Okarpiec i Kasparus. Zbiorowiska leśne pełnią 

istotne funkcje fizjotaktyczne, ekologiczne i krajobrazowe. 

Według mapy Potencjalnej roślinności naturalnej Matuszkiewicza w gminie Osiek 

występuje siedem typów potencjalnych zbiorowisk. Przeważającą część obszaru opracowania 

stanowią kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe, natomiast najmniejszą powierzchnię 

zajmują olsy środkowoeuropejskie. 
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Rysunek 17 Potencjalna roślinność naturalna występująca na terenie Gminy Osiek 

Źródło: IGiPZ PAN, Warszawa 

 

 Podstawą podziału na regiony geobotaniczne i krajobrazy roślinne jest mapa 

przeglądowa potencjalnej roślinności naturalnej. Regiony podstawowe zostały wydzielone na 

podstawie analizy krajobrazowego zróżnicowania roślinności naturalnej, tj. odrębności 

zestawów zbiorowisk, a następnie scharakteryzowania przestrzennych układów siedlisk 

naturalnych zbiorowisk roślinnych. Mapa krajobrazów roślinnych jest efektem 

przeprowadzonej typologii jednostek podstawowych, przy której uwzględniono zestaw 

zbiorowisk naturalnych waloryzowanych udziałem powierzchniowym. Przy wyróżnianiu 

podstawowych typów pominięto drobne różnice syntaksonomiczne o charakterze regionalnym 

pomiędzy zbiorowiskami (J. Matuszkiewicz 1993). 

 Wg regionalizacji przez J. Matuszkiewicza lasy w gminie Osiek znajdują się w: 

 Prowincji Środkowoeuropejskiej 

 Podprowincja Środkowoeuropejska (A), Podprowincji Środkowoeuropejskiej 

Właściwa (E), 

 A. Dział Pomorski,  

E. Dział Mazowiecko-Poleski 

 A.5. Kraina Sandrowych Przedpoli Pojezierzy Środkowopomorskich,  

E1. Kraina Chełmińsko-Dobrzyńska, 

 A.5c Podkraina Borów Tucholskich, 

E1.1 Wysoczyzna Świecka, 

 A5c.6i Okreg Borów Tucholskich - Ocypelski 
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 E1.1C Osiecki 

 

Rysunek 18. Regiony geobotaniczne na terenie gminy Osiek 

Źródło: www.igipz.pan.pl 

 

Gmina Osiek położona jest w zasięgu nadleśnictwa Lubichowo. 

 

Nadleśnictwo Lubichowo - jest jednostką administracyjno – gospodarczą Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Położone w południowej części województwa 

pomorskiego w powiecie: starogardzkim. Jest jednym z 15 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Gdańsku. Lasy Nadleśnictwa Lubichowo położone są w III-ciej Krainie 

Wielkopolsko-Pomorskiej, dzielnicy Borów Tucholskich, mezoregionie Borów Tucholskich. 

Jedynie niewielkie powierzchnie położone w części północno-wschodniej położone są w  

I Krainie Bałtyckiej w Dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego w mezoregionie Pojezierza 

Starogardzkiego. 
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Rysunek 19. Położenie Gminy Osieki na tle Nadleśnictwa Lubichowo 

Źródło: http://www.lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl 

 Nadleśnictwo Lubichowo podzielone jest na 18 leśnictwa, z czego 10 znajduje się  

w granicy administracyjnej gminy Osiek: Brzezica, Długie, Błędno, Kałębnica, Karcznia, Leśna 

Jania, Stara Jania, Cisowa Góra, Zajączek, Bojanowo. 

W gminie Osiek, w trakcie szczegółowych prac inwentaryzacyjnych („Inwentaryzacja i 

waloryzacja przyrodnicza gminy Osiek”, 1995) stwierdzono: 

 interesujący skład gatunkowy ryb w rzece Wdzie (pstrąg potokowy, lipień), typową 

ichtiofaunę dla żyznych jezior; 

 5 gatunków chronionych płazów (traszka zwyczajna, kumak nizinny, rzekotka drzewna, 

       grzebiuszka ziemna, ropucha szara; oraz licznie występujące żaby – trawna, moczarowa, 

wodna i jeziorkowa; 

 4 gatunki chronione gadów - liczne występowanie padalca i jaszczurki zwinki, 

notowane występowanie żmii zygzakowatej i zaskrońca; 

  liczne gatunki ptaków leśnych, zadrzewienia nadwodne są ostoją takich gatunków jak 

kwiczoł, wilga, zaganiacz, pokrzewka ogrodowa i czarnołbista, słowik szary i remiz; 

nad Wdą występuje bocian czarny, zimorodek i orlik krzykliwy; na śródleśnych 

torfowiskach występuje żuraw i słonka; w starodrzewie sosnowym nad Jez. Słonym 

znajduje się kolonia czapli siwej (rezerwat przyrody); z ptaków wodnych występują 
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łabędź niemy, perkoz dwuczuby, łyska, perkozek, kokoszka wodna, kaczki; nielicznie 

występują rybitwa zwyczajna, gągoł, krakwa, rybitwa czarna. Szczególną rolę dla 

ptaków wodnych pełni Jezioro Udzierz (rezerwat przyrody) - żyzne płytkie i ciepłe, 

wykorzystywane również jako żerowisko przez bielika, trzmielojada, rybołowa, kobuza, 

jastrzębia gołębiarza i krogulca. 

 typowy dla obszarów Pojezierza Pomorskiego skład gatunkowy ssaków. Do 

najwartościowszych ssaków należy wydra i bóbr europejski. Osiedlone nad Jez. 

Brzezianek w 1979 r. bobry rozprzestrzeniły się na rzekę Wdę i jej dopływy i pobliskie 

jeziora.  

4.2 ZASOBY PRZYRODNICZE I WALORY KRAJOBRAZOWE ORAZ ICH 

OCHRONA PRAWNA 

4.2.1 Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody 

W granicach Gminy Osiek znajdują się następujące tereny (lub ich fragmenty) objęte 

ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami):  

 Rezerwaty: 

 Rezerwat  Zdrójno,  

 Rezerwat Krzywe Koło w Pętli Wdy,  

 Rezerwat Czapli Wierch,  

 Rezerwat Jezioro Udzierz wraz z otuliną,  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,  

 Obszary Natura 2000 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie PLB220009,  

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sandr Wdy PLH040017,  

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Krzewiny PLH040022,  

 pomniki przyrody.  



 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE 

sporządzone na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek 

31 

 

 
Rysunek 20. Lokalizacja rezerwatów przyrody na tle gminy Osiek 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Rezerwat Zdrójno 

Rezerwat utworzono w 1983 r. (Zarządzenie MLiPD z dnia 24.11.1983 r. MP Nr 39 poz. 230). 

Rezerwat faunistyczny – zajmuje powierzchnię 168 ha i obejmuje kilkukilometrowy odcinek 

rzeki Brzezianek, jezioro Brzezianek oraz roślinność leśną i łąkową. Ochronie podlegają 

siedliska bobrów, miejsca lęgowe rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja leśnej zwierzyny. 

Lasy są tu w przewadze sosnowe, a w dolinie rzeki na siedliskach olsowych i lasów bagiennych 

występują głównie olsza i brzoza. 

 
Fot. 3. Rezerwat Zdrójno 
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Rezerwat Krzywe Koło w Pętli Wdy  

Rezerwat utworzony w 1960 r. (Zarządzenie MLiPD z dnia 01.02.1960 r. MP Nr 32 poz. 157). 

Rezerwat krajobrazowy – zajmuje powierzchnię 10 ha i zlokalizowany jest w zakolu rzeki 

Wdy. Stanowi on enklawę lasów liściastych wśród borów sosnowych. Ochronie podlega 

śródleśny przebieg rzeki Wdy.  

Tabela 6. Roślinność występująca w rezerwacie  Krzywe Koło w Pętli Wdy 

Roślinność podlegająca ochronie całkowitej 

Wawrzynek Wilcze Łyko 

Kruszczyk Rdzawoczerwony 

Lilia Złotogłów 

Widłak Jałowcowaty 

Jarząb Brekinia 

Roślinność podlegająca ochronie częściowej 

Marzanka wonna 

Konwalia majowa 

Paprotka zwyczajna 

Rzadka roślinność w skali regionu 

Kopytko pospolite 

Dzwonek pokrzywolistny 

Goździk kropkowany 

Kokorycz pusta 

Fiołek Przedziwny 

Bodziszek Leśny 

 

 
Fot. 4. Rezerwat Krzywe Koło 
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Rezerwat Czapli Wierch  

Rezerwat utworzono w 1960 r. (Zarządzenie MiPD z dnia 01.02.1960 r. MP Nr 31 poz. 150). 

Aktem zmieniającym ww. zarządzenie jest Zarządzenie Nr 46/2013 Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody 

„Czapli Wierch” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 poz.50). Rezerwat faunistyczny – zajmuje 

powierzchnię 5,26 ha i znajduje się nad brzegiem jez. Słone. Ochronie podlegają miejsca 

lęgowe (kolonia ok. 30 gniazd) czapli siwej, liczne gatunki kaczek, ptaki drapieżne oraz 

nadbrzeżny, liczący 200 lat bór sosnowy.  

Rezerwat „Czapli Wierch” jest jednym z licznych obiektów chronionych w Polsce, 

gdzie przedmiotem ochrony był czapliniec oraz występujący pod nim drzewostan. Przed 

objęciem ochroną był to las użytkowany gospodarczo, nie mający większych walorów 

różniących go od otaczających setek hektarów zbiorowisk borowych. Roślinność rezerwatu jest 

reprezentatywna dla dużych obszarów Borów Tucholskich. Rezerwat jest miejscem, gdzie 

można obserwować spontanicznie zachodzące zmiany w unaturalniających się 

antropogenicznych fitocenozach borów mieszanych po zaprzestaniu ingerencji człowieka.  

Flora rezerwatu nie przedstawia wysokiej wartość ze względu na udział cennych gatunków 

roślin. Stwierdzono tu występowanie 4 taksonów objętych ochroną ścisłą lub częściową, 1 

takson grzybów pod ochroną ścisłą 5 gatunków mchów pod ochroną częściową oraz liczną 

grupę porostów chronionych lub rzadkich (3 gatunki objęte ochroną ścisłą, 5 taksonów objętych 

ochroną częściową, 1 gatunek porostów znajdujących się na czerwonej liście porostów Polski). 

Jest to typowy obraz szaty roślinnej regionalnie przyporządkowany Borom Tucholskim. 

Tabela 7. Dominacja zespołu ptaków lęgowych (kategoria C - gniazdowanie pewne) w rezerwacie 

„Czapli Wierch” (N=41). Wyróżniono dominację o wartości > 5%.  

Lp. G A T U N E K Liczba 

par 

Dominacja 

(%) 

1 Zięba Fringilla coelebs 12 29,3 

2 Świstunka Phylloscopus sibilatrix 5 12,2 

3 Pierwiosnek Phylloscopus collybita 4 9,8 

4 Kapturka Sylvia atricapilla 3 7,3 

5 Strzyżyk Troglodytes troglodytes 3 7,3 

6 Piecuszek Phylloscopus trochilus 2 4,9 

7 Modraszka Parus caeruleus 2 4,9 

8 Bogatka Parus major 2 4,9 

9 Pleszka Phoenicurus phoenicurus 2 4,9 

10 Szpak Sturnus vulgaris 2 4,9 

11 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 1 2,4 

12 Kos Turdus merula 1 2,4 

13 Śpiewak Turdus philomelos 1 2,4 

14 Pełzacz leśny Certhia familiaris 1 2,4 

Źródło: Plan Ochrony Rezerwatu Czapli Wierch 
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Dla rezerwatu przyrody Czapli Wierch utworzono plan ochrony zgodnie z Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Czapli Wierch”. 

Rezerwat Jezioro Udzierz wraz z otuliną  

Rezerwat utworzono w 2000 r. (Zarządzenie woj. pomorskiego Nr 101/2000 z dnia 31 maja 

2000 r. Dz. Urz. Woj. pomorskiego nr 56 poz. 348 z dn. 07.06.2000 r.). Rezerwat 

ornitologiczno - florystyczny Jezioro Udzierz o powierzchni 133 ha obejmujący eutroficzne 

Jezioro Udzierz z okolicznym obszarem torfowiskowo - szuwarowo - łęgowym  

i żyjącym tam ptactwem. Rezerwat chroni zarastające zeutrofizowane jezioro jako ciekawy 

obiekt badań ornitologicznych. Rzadkie ptactwo wodne występujące w rezerwacie to: gęś 

gęgawę, żurawia, bąka, perkoza, łabędzia niemego, cyraneczkę i wiele innych. Z ptaków 

drapieżnych – orzeł bielik, trzmielojad, gołębiarz, krogulca, sokół wędrowny, kobuz, rybołów, 

kania czarna i błotniak stawowy. Ornitolodzy doliczyli się 22 gatunków ptaków przelatujących. 

Rezerwat jest dla ptaków wspaniałym siedliskiem. Rzadkimi gatunkami są przedstawiciele 

storczyków (Orchidaceae), ginących nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie: lipiennik 

Loesela, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk błotny, stoplamek krwisty  

i szerokolistny. Stwierdzono występowanie na tym obszarze 44 zbiorników roślinnych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że nie rośnie tu zespół "lilii wodnych" -jeden z najpospolitszych w Polsce 

zbiorowisk roślin wodnych, powszechny w płytkich wodach eutroficznych, uznawany za 

główne stadium sukcesji prowadzącej do lodowacenia zbiorników. Świadczy to o odmiennie 

przebiegającej sukcesji na tym terenie. Obecność niektórych zbiorowisk jak Sciretum maritimi 

w postaci z oczeretem, a brak innych pospolitych zbiorowisk wodnych i szuwarowych, 

występowanie licznych grzybów, bogactwa flory roślin niższych, a przede wszystkim 

naczyniowej na stosunkowo małej powierzchni i przy zawężonym wachlarzu siedlisk, czyni  

z rezerwatu obiekt o ciągach sukcesyjnych rzadziej spotykanych w naszym kraju, obiekt 

interesujący pod względem przyrodniczym.  
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Fot. 5 Rezerwat Udzierz 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich 

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich zajmuje powierzchnię 27 570,25 ha. 

Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz 

niespotykanymi specyficznymi krajobrazami. Do ochrony przeznaczono także byłe linie 

energetyczne, obecnie zlikwidowane, na których przez dziesięciolecia wykształciły się 

wrzosowiska. 

 

Rysunek 21. Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich na tle gminy Osiek 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 
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Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie PLB220009 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie PLB22009 zajmuje powierzchnię 322 

535,8 ha. W ostoi występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) 

następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), 

podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, Żuraw, 

gągoł, nurogęś, tracz długodzioby (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) 

występuje błotniak stawowy. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku 

wędrówkowego (C2) łabędzia krzykliwego (do 400 osobników) i Żurawia (do 1800 osobników 

na noclegowisku). Największe w skali regionu skupienie jezior lobeliowych. Bogata 

lichenoflora. Dobrze zachowane torfowiska i zbiorowiska leśne. Stanowiska licznych gatunków 

rzadkich i zagrożonych, w tym gatunków reliktowych. Bogata chiropterofauna. Nazwę, 

położenie administracyjne oraz cel i przedmiot ochrony określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.  

Zagrożeniem dla tego obszaru może być m.in. eksploatacja torfu, kredy, piasku, zmiany 

stosunków wodnych, zagrożenie eutrofizacją siedlisk oligotroficznych, presja turystyczna, 

zabudowa letniskowa, zabudowa rozproszona, kłusownictwo, drapieżnictwo ze strony norki 

amerykańskiej, odpady, ścieki, zanieczyszczenie wód, zakładanie upraw plantacyjnych m.in. 

borówki amerykańskiej. 

 
Rysunek 22. Położenie gminy Osiek na tle występowania obszarów Natura 2000 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 
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Dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie ustanowiono Plan zadań ochronnych 

ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku   

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r.  

w wprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie 

PLB220009 (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1161).  

Tabela 8. Cele działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Bory Tucholskie 
Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1 A021 Bąk Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

2 A022 Bączek Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony U1 populacji lęgowej. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu populacji lęgowej. 

3 A030 Bocian 

czarny 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

4 A031 Bocian biały Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o wpływie na ten gatunek kolizji ptaków z przewodami 

napowietrznych linii elektrycznych wraz z zaplanowaniem w uzasadnionym 

przypadku dodatkowych działań ochronnych (na terenie woj. pomorskiego) 

5 A038 Łabędź 

krzykliwy 

Uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu i stanie populacji przelotnej i zimującej w 

obszarze wraz z zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań 

ochronnych. Uzupełnienie wiedzy o występowaniu lęgów gatunku w obszarze wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych. 

6 A060 Podgorzałka Uzupełnienie wiedzy o występowaniu lęgów gatunku w obszarze wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych. 

7 A072 Trzmielojad Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

8 A073 Kania Czarna Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

9 A074 Kania ruda Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

10 A075 Bielik Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

11 A081Błotniak 

stawowy 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

12 A094 Rybolów Uzupełnienie wiedzy o występowaniu lęgów gatunku w obszarze wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych. 

13 A122 Derkacz Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

14 A127 Żuraw Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej. Uzupełnienie wiedzy 

o występowaniu lęgów gatunku w obszarze wraz z zaplanowaniem w uzasadnionym 

przypadku dodatkowych działań ochronnych. 

15 A127 Rybitwa 

rzeczna 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej.  
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16 A196 Rybitwa 

białowąsa 

Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony U1 populacji lęgowej 

17 A197 Rybitwa 

czarna 

Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony U1 populacji lęgowej 

18 A215 Puchacz Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony U1 populacji osiedlowej 

19 A223 Włochatka Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony U1 populacji osiedlowej. Uzupełnienie 

stanu wiedzy o rozmieszczeniu populacji lęgowej i dostępności miejsc lęgowych 

wraz z zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań 

ochronnych. 

20 A224 Lelek Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

21 A229 Zimorodek Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

22 A236 Dzięcioł 

czarny 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji osiedlowej 

23 A246 Lerka Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

24 A0004 Perkozek Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu populacji lęgowej i dostępności miejsc 

lęgowych wraz z zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań 

ochronnych. 

25 A005 Perkoz 

dwuczuby 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

26 A028 Czapla siwa Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

27 A036 Łabędź 

niemy 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej. Uzupełnienie stanu 

wiedzy o rozmieszczeniu populacji lęgowej i dostępności miejsc lęgowych wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych. 

28 A043 Gęgawa Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony U1 populacji lęgowej. Uzupełnieni 

wiedzy o rozmieszczeniu populacji lęgowej oraz wpływie polowań na stan ochrony 

gatunku w obszarze ( na terenie woj. pom.) wraz z zaplanowaniem w uzasadnionym 

przypadku dodatkowych działań ochronnych. 

29 A051 Krakwa Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu i stanie populacji lęgowej wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych 

30 A052 Cyraneczka Uzupełnieni wiedzy o rozmieszczeniu populacji lęgowej oraz wpływie polowań na 

stan ochrony gatunku w obszarze ( na terenie woj. pom.) wraz z zaplanowaniem w 

uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych. 

31 A055 Cyranka Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu i stanie populacji lęgowej wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych 

32 A067 Gągoł Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

33 A069 Szlachar Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu i stanie populacji lęgowej wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych 

34 A070 Nurogęś Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 
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35 A118 Wodnik Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

36 A123 Kokoszka Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

37 A153 Kszyk Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

38 A165 Samotnik Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

39 A168 Brodziec 

piskliwy 

Uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu i stanie populacji lęgowej w obszarze wraz z 

zaplanowaniem w uzasadnionym przypadku dodatkowych działań ochronnych 

40 A207 Siniak Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

41 A232 Dudek Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

42 A261 Pliszka 

górska 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

43 A391 Kormoran 

czarny 

Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) populacji lęgowej 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sandr Wdy PLH040017  

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sandr Wdy PLH040017 zajmuje powierzchnię 6320,7 ha. 

Na omawianym obszarze występują takie siedliska jak starorzecza, naturalne i dystroficzne 

zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, ciepłolubne 

murawy napiaskowe, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie, torfowiska wysokie, torfowiska nakredowe, grądy 

środkowoeuropejskie i subkontynentalne, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe. Wśród występujących na tym obszarze gatunków zwierząt występują 

ptaki – bielik, kropiatka, żuraw, lelek, bocian biały, gągoł, łabędź krzykliwy; ssaki – wydra  

i bóbr; ryby – minóg strumieniowy, boleń, różanka, piskorz, koza, głowacz; płazy – kumak 

nizinny, traszka grzebieniasta. 

Dla obszaru Natura 2000 Sandr Wdy ustanowiono Plan zadań ochronnych ustanowiony 

Zarządzeniem Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy   

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2014 r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sandr Wdy 

PLH040017 (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1451). Plan zadań ochronnych wyżej wymieniony 

został zmieniony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 października 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Sandr Wdy PLH040017. 
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Tabela 9. Cele działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Sandr Wdy 
Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1 6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

płatów siedliska 

2 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak 

turzycowisk i mechowisk 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

płatów siedliska 

3 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

Utrzymanie ogólnego stanu ochrony siedliska na co najmniej 

dotychczasowym poziomie (U1). Poprawa parametru martwego drewna  

w drzewostanach 

4 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe i olsy 

źródliskowe 

Utrzymanie ogólnego stanu ochrony siedliska na co najmniej 

dotychczasowym poziomie (U2). Poprawa parametru martwego drewna  

w drzewostanach 

5 3160 Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki 

wodne 

Utrzymanie siedliska, występującego w rezerwacie przyrody Dury, we 

właściwym stanie ochrony (FV). Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie stanu 

ochrony dla 3 zbiorników (j. Radolinek, j. Przyrybionek oraz zbiornik wodny 

w m. Dębia Góra). 

6 3260 Nizinne i podgórski 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

płatów siedliska. 

7 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

płatów siedliska 

8 3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Patamion 

Uzupełnienie ogólnego stanu ochrony siedliska na co najmniej 

dotychczasowym poziomie (U1   

9 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska  
Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie szczegółowego rozmieszczenia i oceny 

stanu zachowania płatów siedliska 

10 7110 Torfowiska wysokie 

z roślinnością torfotwórczą 

(żywą) 
Utrzymanie siedliska we właściwym stanie ochrony (FV) 

11 91D0 Bory i lasy bagienne 

i brzozowo sosnowe 

Utrzymanie ogólnego stanu ochrony siedliska na co najmniej 

dotychczasowym poziomie (U2). Poprawa parametru martwego drewna w 

drzewostanach. Poprawa uwodnienia części płatów siedliska. 

12 1903 lipiennik Loesela  Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

13 1060czerwończyk 

nieparek 
Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

14 1188 kumak nizinny Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 
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15 1166 traszka grzebieniasta Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

16 1130 boleń 
Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji gatunku 

17 1163  głowacz białopłetwy Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

18 5339 koza Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

19 1096 minóg strumieniowy  Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

20 1145piskorz Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

21 1134 różanka Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

22 1337 bóbr europejski 
Utrzymanie populacji we właściwym stanie ochrony (FV) 

23 1355 wydra  Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu zachowania 

populacji gatunku 

24 7210 Torfowiska 

nakredowe 
Nie określono celów działań ochronnych z powodu planowanej weryfikacji 

Standardowego Formularza Danych 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Krzewiny PLH040022 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Krzewiny PLH040022 zajmuje powierzchnię 499,0 ha, 

obszar obejmuje trzy cenne obiekty torfowiskowe na wschodnim kraju Borów Tucholskich. Są 

to:  

 rozległe torfowisko przy leśniczówce Krzewiny (użytek ekologiczny), torfowisko 

przejściowe miejscami z elementami torfowiska wysokiego, miejsce regularnie 

organizowanego (prof. Z. Tobolski) „GeoTrip Day” jako przykład geologii torfowisk;  

 jezioro Rumacz i zarastające je torfowisko z borem bagiennym (bór bag. chroniony  

w rez. przyr. Kuźnica);  

 eutroficzne jezioro Udzierz, rezerwat przyrody.  

 

Typ siedliskowy stanowią starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne Torfowiska 

wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino. Cenne skupienie obiektów torfowiskowych, 

wypełniające lukę geograficzną w ujęciu torfowiskowych siedlisk przyrodniczych, chronione są 

w części jako użytek ekologiczny oraz rezerwaty przyrody (E. Krasicka-Korczyńska). 

Dla obszaru Natura 2000 Krzewiny PLH040022 ustanowiono Plan zadań ochronnych 

ustanowiony Zarządzeniem Nr 0210/01/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
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w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 styczna 

2014 r. w wprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzewiny 

PLH040022 (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 182).  

Tabela 10. Cele działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Krzewiny PLH040022 
Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1 3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami 

Nympheion, Potamion 

3150 – 1 Jeziora 

eutroficzne 

Utrzymanie siedlisk w niepogorszonym, obecnym stanie zachowania (U1) 

2 3160 Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki 

wodne 

3160-1 Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki 

wodne 

Utrzymanie siedlisk w niepogorszonym, obecnym stanie zachowania (U1) 

3 7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea 

Nigrae) 

7140-1 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska na niżu 

Na stanowiskach: 

a) w rezerwacie przyrody Jezioro Udzierz zachowanie siedliska przyrodniczego 

i utrzymanie właściwego stopnia uwodnienia w obrębie siedliska. 

b) w rezerwacie przyrody Osiny utrzymanie siedliska w niepogorszonym, 

obecnym stanie zachowania (U2), 

c) w użytku ekologicznym Krzewiny utrzymanie siedliska w niepogorszonym, 

obecnym stanie zachowania (U1) 

4 91DO Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-

Piceetum) i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy 

borealne 

91D)-2 Sosnowy bór 

bagienny 

 

Utrzymanie siedlisk w niepogorszonym, obecnym stanie zachowania (U2) 

5 7110 Torfowiska 

wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

Nie określono celów działań ochronnych z powodu planowanego usunięcia 

siedliska z listy przedmiotów ochrony 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Osiek znajduje się 26 uznanych pomników przyrody. 

Tabela 11. Pomniki przyrody na terenie gminy Osiek 

Lp.  Leśnictwo  Oddział  Rodzaj  Wiek 

(lat)  

Obwód 

(cm)  

Wysokość 

(m)  

uwagi  Zatwierdzenie  

1.  Cisowa Góra  126j  Buk  150  352  28  w cz. 

środkowej  

Uchwała RG 

X/73/2004  

2.  Cisowa Góra  151b  Dąb  200  315  30  pł przy 

drodze  

Uchwała RG 

X/73/2004  

3.  Cisowa Góra  170g  Wiąz  110  230  28  zach  Uchwała RG 
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X/73/2004  

4.  Stara Jania  203h  Olsza  120  258  22  przy linii 

oddział.  

Uchwała RG 

X/73/2004  

5.  Stara Jania  215f  Dąb  170  361  26  przy 

drodze  

Uchwała RG 

X/73/2004  

6.  Stara Jania  215j  Klon  150  298  21  przy 

drodze pł-

zach  

Uchwała RG 

X/73/2004  

7.  Stara Jania  215l  Klon  110  239  14   Uchwała RG 

X/73/2004  

8.  Stara Jania  215l  Akacja  110  261  16   Uchwała RG 

X/73/2004  

9.  Leśna Jania  256d  Głaz  600  1,5  dawna 

żwirownia  

 Uchwała RG 

X/73/2004  

10.  Leśna Jania  249Ah  Buk  200  330  18  przy 

drodze  

Uchwała RG 

X/73/2004  

11.  Leśna Jania  249Ah  Lipa  100  261  20  przy 

drodze  

Uchwała RG 

X/73/2004  

12.  Leśna Jania  259f  Buk  200  380  35   . Uchwała RG 

X/73/2004 

13.  Leśna Jania  260d  Dąb  200  417  23  przy 

rowie  

Uchwała RG 

X/73/2004  

14.  Leśna Jania  265m  Dąb  200  325  26  przy 

granicy 

z"n"  

Uchwała RG 

X/73/2004  

15.  Leśna Jania  267n  Dąb  200  402  25  pd-zach, 

po 

osadzie  

Uchwała RG 

X/73/2004  

16.  Leśna Jania  267n  Dąb  150  290  24  pd-zach, 

po 

osadzie  

Uchwała RG 

X/73/2004  

17.  Leśna Jania  267n  Dąb  150  321  26  pd-zach, 

po 

osadzie  

Uchwała RG 

X/73/2004  

18.  Leśna Jania  267n  Dąb  100  320  26  pd-zach, 

po 

osadzie  

Uchwała RG 

X/73/2004  

19.  Leśna Jania  268p  Brzoza  100  214  24  przy 

drodze  

Uchwała RG 

X/73/2004  

20.  Wdecki 

Młyn  

278j  Lipa  130  520  23  prześwit 

na 3m  

Uchwała RG 

X/73/2004  

21.  Błędno  351d  Sosna  180  291  31  rezerwat  Uchwała RG 

X/73/2004  

22.  Błędno  351d  Brzoza  100  211  29  rezerwat  Uchwała RG 

X/73/2004  

23.  Błędno  351k  Dąb  170  320  26  pd  Uchwała RG 

X/73/2004  

24.  Cisowa Góra  150n  Lipa  200  477  22  zrośnięte, 

przy leś.  

Orzeczenie 

WG 355/76  

25.  Karcznia  113c  Sosna  300  361  30  zach.  Orzeczenie 

WG 357/76  

26.  Leśna Jania  256b  Lipa  300  506  13  zach. przy 

drodze  

Orzeczenie 

WG 356/76  

Źródło: Urząd Gminy w Osieku 
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Korytarze ekologiczne 

Przez cały obszar gminy Osiek przebiega korytarz ekologiczny Kaszubski Południowy  

i niewielki fragment korytarza Lasy Iławski- Dolina Dolnej Wisły. Korytarze ekologiczne są 

ważnym elementem sieci Natura 2000 gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów 

między siedliskami. W skutek działalności człowieka dawniej bardzo rozległe siedliska 

zwierząt i roślin zostały rozdrobnione i często izolowane. Z tego też względu w celu 

zapewnienia prawidłowego rozwoju gatunku umożliwiania mu zdobycia pożywienia, 

ustanowienia terytorium, znalezienia partnera do rozrodu czy umożliwienia ucieczki przed 

drapieżnikami jak i zdarzeniami losowymi typu pożar niezbędne jest połączenie siedlisk 

terenami umożliwiającymi bezpieczne przemieszczanie się zwierząt, czyli liniowymi pasami 

lasów, terenów porośniętych krzewami lub trawami, które poza możliwościami 

przemieszczania się dadzą zwierzętom niezbędne schronienie oraz dostęp do pożywienia. 

Szerokość korytarza musi być uzależniona od gatunku, dla którego został stworzony. 

Zazwyczaj większe potrzebują szerszych korytarzy niż gatunki mniejsze. Szerokość i typ 

korytarza uwzględniać musi także typ przemieszczeń, który ma umożliwić. Przykładowo, 

połączenie, stworzone w celu pokonywania krótkich dystansów przez mobilne zwierzęta, musi 

zapewnić jedynie osłonę i niezbędną przestrzeń. Natomiast korytarz umożliwiający 

rozproszenie gatunku w większej skali musi zapewniać również schronienie do odpoczynku 

oraz pokarm. 

Do najważniejszych funkcji korytarzy zalicza się:  

 zmniejszenie stopnia izolacji poszczególnych płatów siedlisk i ułatwienie przemieszczania 

się organizmów pomiędzy nimi, a co za tym idzie, zwiększenie prawdopodobieństwa 

kolonizacji izolowanych płatów;  

 zwiększenie przepływu genów pomiędzy płatami siedlisk zapobiegające utracie  

 różnorodności genetycznej oraz przeciwdziałające depresji wsobnej;  

 obniżenie śmiertelności, szczególnie wśród osobników młodych, wypartych z płatów 

dogodnych siedlisk, wskutek zachowań terytorialnych.  

Obecnie doceniona została rola korytarzy ekologicznych oraz szeroko pojęta idea 

łączności ekologicznej w ochronie dzikich gatunków zwierząt. Właściwie zaprojektowana sieć 

obszarów chronionych powinna uwzględniać także korytarze ekologiczne łączące ze sobą 

obszary przyrodniczo cenne. 

W Polsce korytarze ekologiczne nie są włączone do krajowego systemu obszarów 

chronionych. Prawo polskie odnosi się jedynie bardzo generalnie do ochrony korytarzy 
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ekologicznych w zapisach ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz nakazuje 

uwzględnianie potrzeb zachowania łączności ekologicznej przy sporządzaniu decyzji 

środowiskowej dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko (m.in. Bar & 

Jendrośka 2010). 

 

 
Rysunek 23. Przebieg korytarzy ekologicznych na terenie gminy Osiek 

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl/ 

Sieć ECONET 

 Paneuropejska sieć ECONET (European Ecological Network) stanowi spójny 

przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod 

względem różnorodności biologicznej obszarów Europy. Została przyjęta przez Radę Europy  

w 1992 r., wiąże się ściśle z Konwencją o Różnorodności Biologicznej (1992) i Paneuropejską 

strategią ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej (1995). Elementem tego systemu, 

utworzonym zgodnie z koncepcją i metodyką przyjętą w ECONET, jest Krajowa Sieć 

Ekologiczna ECONET-PL, która stanowi wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych 

najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczych i reprezentatywnych dla różnych 

regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, 

które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Elementami sieci są 

obszary węzłowe z wyodrębnionymi biocentrami i strefami buforowymi, korytarze ekologiczne 
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oraz obszary wymagające unaturalnienia. Gmina Osiek wg mapy krajowej sieci ekologicznej 

położona jest we wschodniej części w obszarach węzłowych o znaczeniu międzynarodowym, 

natomiast  w zachodniej części znajdują się biocentra i strefy buforowe.  

 
Rysunek 24. Położenie gminy Osiek na tle krajowej sieci ekologicznej ECONET - PL 

Źródło: http://ekorytarz.pl 

4.2.2 Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

  

Wykaz zabytków nieruchomych 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz obiektów, położonych na terenie gminy Osiek, 

wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Tabela 12. Zabytki nieruchome na terenie gminy Osiek wpisane do rejestru zabytków 

Lp. Miejscowość Obiekt Data decyzji Nr rejestru 

1. Osiek 
Układ ruralistyczny wsi 

Osiek 
1985-02-02 1085 

2. Osiek Zagroda (dom, stodoła) 1985-04-20 1089 

3. Osiek 
Zagroda (dom, stodoła z 

oborą – nie istnieje) 
1985-07-04 1094 

4. Osiek Dom 1986-01-20 1106 

5. Osiek 

Dom (rozebrany – dec. 

Starosty Starogardzkiego 

AB.6741.44.2013) 

1988-09-24 1252 

6. Kasparus cmentarz 1989-11-06 1291 

7. Kasparus 
Kościół parafialny pw. Św. 

Józefa z cmentarzem 
1989-11-06 1339 

8. Osiek 

Kościół parafialny pw. Św. 

Rocha z plebanią i 

budynkiem gospodarczym 

1998-01-16 1652 
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9. Osiek - 2002-07-12 1652 

10. Osiek 

cmentarz parafialny w 

obrębie działki wraz z murem 

i bramą od pn. – Zach. oraz 

starodrzewem 

2009-09-21 1852 

Źródło: WKZ Gdańsk 

 
Fot. 6. Chałup, nr rej. 1089 

 

 
Fot. 7. Chałup, nr rej. 1094 
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Fot. 8 dom, nr rej. 1252 

 
Fot. 9.Cmentarz parafialny z murem i bramą, nr rej. 1852 

 

 
Fot. 10. Kościół Parafialny Św. Rocha, nr rej. 1652 
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Fot. 11. Cmentarz, nr rej. 1291 

 

 
Fot. 12. Kościół pw. Św. Józefa, nr rej. 1339 

 
Fot. 13. Chałupa, nr rej. 1106 
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Zabytki ruchome 

Tabela 13. Zabytki ruchome na terenie gminy Osiek wpisane do rejestru zabytków 

Lp. Obiekt Adres Wiek/rok bud. Styl/materiał 

1 Ołtarz główny 

Kościół p.w. Św. Rocha w 

Osieku 

XXI/2001 Neogotyk/drewno 

2 Tabernakulum XXI/2001 Neogotyk/drewno 

3 
Obraz „Św. Rocha” 

z ołtarza głównego 
XXI/2001 Neogotyk 

4 

Obraz „NMP 

Nieustającej 

Pomocy” z ołtarza 

głównego 

XXI/2001 Neogotyk 

5 
Ołtarz boczny 

Matki Boskiej 
XXI/2001 Neogotyk 

6 
Ołtarz boczny Św. 

Krzyża 
XXI/2001 Neogotyk 

7 Ambona – 2 szt. XXI/2001 Neogotyk 

8 Ławki – 27 szt. XXI/2001 Neogotyk 

9 Organy XXI/2001 Neogotyk 

10 Dzwony – 3 szt. 

Kościół p.w. Św. Rocha w 

Osieku 

 

XXI/2001  

11 
Konfesjonały – 6 

szt. 
XXI/2001  

12 Katafalk XXI/2001  

13 Stolik XXI/2001  

14 Klęczniki – 4 szt. XXI/2001  

15 
Szafy zakrystyjne – 

12 szt. 
XXI/2001  

16 

Obrazy Drogi 

Krzyżowej – 14 

szt. 

XXI/2002 

 
 

17 Obraz Św. Rocha 
XXI/2002 

 
 

18 
Relikwiarz Św. 

Rocha 

XXI/2002 

 
 

19 
Kielich mszalny – 

5 szt. 

XXI/2002 

 
 

20 Puszki – 3 szt. 
XXI/2002 

 
 

21 Monstrancja 
XXI/2002 

 
 

22 Pateny 

Kościół p.w. Św. Rocha w 

Osieku 

XXI/2002  

23 Trybularz XXI/2002  

24 Łódka XXI/2002  

25 Lichtarze 
XXI/2002 

 
 

26 Gong 
XXI/2002 

 
 

27 Dzwonek 
XXI/2002 

 
 

28 Lichtarze żelazne 
XXI/2002 

 
 

Źródło: WKZ Gdańsk 

Wykaz zabytków archeologicznych 
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Nieruchome zabytki archeologiczne to ślady materialnej działalności ludzkiej  

w przeszłości. W obszarze stanowisk archeologicznych obowiązuje strefa ochrony 

konserwatorskiej ,,OW” (tzw. strefa obserwacji archeologicznych).  

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz nieruchomych zabytków archeologicznych 

gminy Osiek. 

 
Tabela 14. Obiekty archeologiczne na terenie gminy Osiek 

Lp. Miejscowość 
nr 

stanowiska 
Rodzaj stanowiska chronologia 

1. Osiek 1 

Znalezisko luźne 

Znalezisko luźne 

Znalezisko luźne 

Znalezisko luźne 

neolit; wczesny i środkowy okres lateński; 

wczesne średniowiecze; okres wpływów 

rzymskich 

2. Osiek 2 Znalezisko luźne Wczesny i środkowy okres lateński 

3. Osiek 3 

Znalezisko luźne 

Cmentarzysko grobów 

skrzynkowych 

Epoka kamienia; wczesny i środkowy okres 

lateński 

4. Osiek 4 Ślad osadnictwa neolit 

5. Osiek 5 Ślad osadnictwa Epoka brązu/wczesna epoka żelaza 

6. Osiek 6 Ślad osadnictwa Neolit? 

7. Osiek 7 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Zamek; dwór 

Neolit; wczesne średniowiecze; wczesna 

epoka żelaza; późne średniowiecze/ okres 

nowożytny; okres nowożytny 

8. Osiek 8 Osada?; Osada? Wczesna epoka żelaza; późne średniowiecze 

9. Osiek 9 Znalezisko luźne neolit 

10. Karszanek 1 Znalezisko luźne neolit 

11. Radogoszcz 1 Znalezisko luźne neolit 

12. Wycinki 1 
Ślad osadnictwa; 

Ślad osadnictwa 
Średniowiecze; neolit 

13. Wymysłowo 1 Znalezisko luźne neolit 

14. Kasparus 1 Znalezisko luźne mezolit 

15. Kasparus 2 Znalezisko luźne; obozowisko? Mezolit; mezolit 

16. Kasparus 3 Znalezisko luźne mezolit 

17. Kasparus 4 Znalezisko luźne Epoka kamienia 

18. Kasparus 5 Znalezisko luźne Epoka kamienia 

19. Kasparus 6 Znalezisko luźne Epoka kamienia 

20. Kasparus 7 cmentarzysko Epoka kamienia 

21. Żurawki 1 Znalezisko luźne Epoka kamienia 

22. Żurawki 2 Znalezisko luźne Epoka kamienia 

23. Żurawki 3 Cmentarzysko?; cmentarzysko Epoka nieokreślona; neolit 

Źródło: WKZ Gdańsk 
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4.2.3 Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych 

Strefy ochronne ujęć wody 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145  

z późn. zm.) w celu zapewnienia odpowiedniej, jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody 

wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane 

strefy ochronne ujęć wody.  

Na terenie gminy Osiek występują dwa ujęcia wody zlokalizowane w miejscowościach Osiek  

i Dobry Brat. Ujęcia te posiadają ustanowione strefy ochrony bezpośredniej. 

 

Strefa ochrony wód powierzchniowych 

W pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych zabronione jest 

lokalizowanie obiektów budowlanych (z wyjątkami dla urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśne, rolnej lub rybackiej) – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. Szerokość pasa może ulec korekcie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub w wyniku kontynuacji i uzupełnień zabudowy zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

 

Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych 

Przy lokalizowaniu wszelkiej nowej zabudowy mieszkalnej, zakładów żywienia zbiorowego, 

bądź zakładów przechowujących żywność oraz studzien służących do czerpania wody do celów 

konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych zachować odległości wokół cmentarzy wynikające  

z norm prawa powszechnie obowiązującego. 

Pasy technologiczne linii elektroenergetycznych 

Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia oraz dla projektowanych 

linii elektroenergetycznych należy wyznaczyć pasy techniczne zgodnie z Polską Normą PN-E-

05100-1:1998. W obszarze pasów technicznych należy uwzględnić następujące wymagania:  

 nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi, w indywidualnych przypadkach odstępstwa od tej zasady może udzielić 

właściciel linii na określonych przez siebie warunkach;  

 pod linią nie należy sadzić roślinności wysokiej, zalesienia terenów rolnych w pasie 

technicznym linii mogą być przeprowadzane w uzgodnieniu z właścicielem linii, który 

określi maksymalną wysokość sadzonych drzew i krzewów;  
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 teren w pasie technicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony 

pod zabudowę mieszkaniową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą 

(przesyłową) właściciela linii.  

 

4.3 JAKOŚĆ ŚRODOWISKA ORAZ JEGO ZAGROŻEŃ WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ 

ŹRÓDEŁ TYCH ZAGROŻEŃ 

4.3.1 Degradacja powierzchni ziemi 

Główny zagrożenia dla powierzchni ziemi na terenie gminy Osiek to: 

 degradacja gleb, zakwaszenie, 

 pogłębiające się niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim, 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, 

 zanieczyszczenie atmosfery, 

 chemizacja rolnictwa, 

 wprowadzanie do gleb nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przesysłowych, 

 urbanizacja i osadnictwo. 

Głównym zagrożeniem powierzchni ziemi są erozja, odpady i chemizacja rolnictwa, 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Negatywny wpływ na powierzchnię 

ziemi może mieć również postępująca urbanizacja i osadnictwo, między innymi ze względu na 

zmianę sposobu użytkowania gleby, powstawanie odpadów, wytwarzanie ścieków. 

Szczegółowe informacje na temat odpadów na terenie gminy wiejskiej Osiek zawiera Plan 

Gospodarki Odpadami dla gminy wiejskiej Osiek będącej udziałowcem ZUOK „Stary Las” Sp. 

z. o.o..na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014- 2021. 

Erozja gleb to proces niszczenia (zmywania, żłobienia, wywiewania) wierzchniej 

warstwy gleby wywołany siłą wiatru i płynącej wody. Erozję gleb przyspiesza działalność 

gospodarcza człowieka: nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nieprawidłowa 

uprawa gruntów i dobór roślin uprawnych, odwadnianie bagien itp. w zależności od 

bezpośredniego czynnika sprawczego wyróżnia się erozję: wietrzną  (eoliczną), wodną, 

wodnograwitacyjną (ruchy masowe) oraz uprawową. Masowo występuje erozja wietrzna oraz 

wodna (powierzchniowa i wąwozowa). 

Erozja wietrzna (eoliczna) polega na wywiewaniu odspojonych cząstek gruntu,  

a następnie ich przemieszczaniu, sortowaniu i osadzaniu. Zagrożenie gleb erozją wietrzną 

ocenia się przy pomocy 3 - stopniowej skali, uwzględniając rzeźbę terenu, pokrycie 

powierzchni roślinnością (lesistość) oraz rodzaj gleby. Najbardziej narażone na erozję wietrzną 
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są piaski luźne drobnoziarniste i utwory murszowe, na których silne zagrożenie występuje już 

nawet w terenie płaskim o lesistości 25.  

Zmiany klimatu spowodowane globalnym ociepleniem, charakteryzujące się wzrostem 

temperatur oraz niewielkimi opadami w okresie letnim, powodują wystąpienie zjawiska suszy, 

a co za tym idzie znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Prowadzi to do pogłębiających 

się niedoborów wody. 

Chemizacja rolnictwa na terenie gmin jest mała w stosunku do całego kraju. Zarówno 

erozja jak i ekstensywna gospodarka rolna powodują wyjałowienie gleby, a więc jej degradację. 

Do degradacji powierzchni ziemi może dojść również pod wpływem nieodpowiedniego 

składowania odpadów komunalnych, szczególnie jeśli wykorzystywane są do tego celu 

odkrywki poeksploatacyjne. Obecność „dzikiego” składowiska zwiększa możliwość 

antropogenicznego zanieczyszczenia wód podziemnych. Przyczynę degradacji może stanowić 

ponadto awaria, bądź nieumiejętna eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

obiektów składujących materiały niebezpieczne. Nasilające się stałe wpływy różnorodnych 

form działalności przemysłowej, rolniczej i urbanizacyjnej przyczyniają się do znacznych 

zmian w naturalnych warunkach glebowych. Zmiany te przejawiają się w postaci szeregu form 

degradacji pokrywy glebowej i prowadzą do wytworzenia gleb o zmienionym profilu  

i właściwościach fizykochemicznych. Procesy degradacji gleb związane są przede wszystkim z: 

 rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej, 

 rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych, 

 tras komunikacyjnych, 

 terenami przemysłowymi, 

 miejscami składowania odpadów. 

Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzanie 

i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. 

gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrównań. Ważną rolę odgrywa 

emisja zanieczyszczeń powietrza i opad zanieczyszczeń oraz procesy chemicznego 

degradowania gleb przez niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową i odpadową.  

W obszarach dolinnych źródłem zanieczyszczeń gleb są wylewy rzek, zwłaszcza tych, które 

prowadzą wody zanieczyszczone. 

4.3.2 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

 Wody powierzchniowe 
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 Największe zagrożenia dla stanu jakości wód powierzchniowych stanowi działalność 

człowieka w środowisku, główne presje to: 

 pobór wód, 

 wprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód pochłodniczych, 

 zanieczyszczania obszarowe, 

 zmiany hydro-morfometryczne (regulacja rzek, ochrona przeciwpowodziowa). 

 Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki odprowadzane 

zrzutami punktowymi z zakładów komunalnych i przemysłowych. Nie bez znaczenia pozostają 

spływy powierzchniowe z obszarów rolniczych, a także utwardzonych powierzchni na terenach 

miejskich i przemysłowych. Trudnym do zmierzenia źródłem zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych są niekontrolowane spływy powierzchniowe z obszarów rolniczych, w tym 

chemizowanych i nawożonych. Pomimo, że ilość wywożonej na użytki rolne gnojowicy w 

ostatnich latach znacznie zmalała (ze względu na spadek pogłowia zwierząt), stanowi ona nadal 

lokalną uciążliwość dla środowiska. Zmalała również, głównie ze względów ekonomicznych, 

ilość zużywanych nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Czynniki te wpływają na 

zmniejszenie niekorzystnego wpływu rolnictwa na stan czystości wód. Wody powierzchniowe są 

także odbiornikiem często nieoczyszczonych wód opadowych.  

Ponadto na jakość wody wpływa również tzw. spływ powierzchniowy z użytków 

rolnych, który to zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń mineralnych (nawozy mineralne, 

pestycydy, nawozy organiczne), a szczególnie azotanów.   

Ocena Jednolitych Części wód  

 Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części 

wód (JCWP) na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska. Przez JCWP 

rozumie się oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak jezioro lub inny 

naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub 

ich część, morskie wody wewnętrzne , wody przejściowe lub wody przybrzeżne (Dz. U. z 9 

lutego 2012 r., poz. 145). 

 Zasady prowadzenia monitoringu wód określa rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550), zaś elementy jakości 

dla klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, definicje klasyfikacji stanu/potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego oraz typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
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ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549).  

Tabela 15. Ocena stanu powierzchniowych wód płynących przepływających przez gminę Osiek 

monitorowanych w 2014 r.- monitoring operacyjny 

Nazwa rzeki- 

stanowiska 

Nazwa i Kod 

JCWP 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny 

Janka - Piła 

Janka od Liski z 

Liską 

PLRW200017298869 

II II III - 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 r. 

Tabela 16. Ocena stanu powierzchniowych wód płynących przepływających przez gminę Osiek 

monitorowanych w 2013 r.- monitoring operacyjny 

Nazwa rzeki- 

stanowiska 

Nazwa i Kod 

JCWP 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny 

Węgiermuca - 

ujście 

Węgiermuca od 

dopł. Z Wysokiej do 

ujścia PLRW 

200020298789 

I I III DOBRY 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 r. 

 

Tabela 17. Stan powierzchniowych wód płynących i monitoring obszarów chronionych w latach 2010-
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Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 r. 
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Tabela 18. Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych jezior w ramach monitoringu 

obszarów chronionych w latach 2010-2012 

Nazwa jeziora 

Ocena spełnienia 

wymagań dla 

obszarów 

chronionych 

Stan/potencjał 

ekologiczny w 

obszarach 

chronionych 

Stan chemiczny Stan JCW 

Kałębie NIE UMIARKOWANY - ZŁY 

 Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 r. 

Stan czystości jezior: 

 J. Kałębie, rok badań: 2005, klasa czystości III; 

 J. Słone, rok badań: 2005, klasa czystości III; 

 J. Czarne Południowe, rok badania: 2005, klasa czystości II. 

Jezioro Słone jest bardzo podatne na degradacje – poza kategorią. Wynika to z faktu, że 

jest to płytkie, nie stratyfikowany zbiornik o znacznej powierzchni wody w stosunku do jej 

objętości. Te cechy jeziora sprawiają, że jest ono bardzo podatne na spływ zanieczyszczeń ze 

zlewni i ułatwiony jest powrót do produkcji biologicznej substancji biogenicznych 

zdeponowanych w osadach dennych. Wody dopływów wprowadzają do jeziora, ze względu na 

utrzymanie dobrej jakości wody, jest jego aktywny ustrój hydrologiczny. Jezioro jest 

zagospodarowane turystycznie. W 2005 roku wody jeziora zostały zaliczone do III klasy 

czystości. Cechowało je wysokie natlenienie, wysoka zawartość trudniej rozpuszczalnej materii 

organicznej i azotu organicznego oraz wysoka produkcja biologiczna, zwłaszcza w okresie 

wiosennym. Poziom fosforu był umiarkowanie wysoki, a ilość mineralnych form azotu  

i fosforu niska.  

Skład organizmów planktonowych był typowy dla jezior o wodach czystych lub słabo 

zanieczyszczonych. Wiosną dominowały zielenice, latem okrzemki, obok których 

obserwowano też liczne sinice. W całym sezonie limnologicznym wśród organizmów 

zwierzęcych dominowały pierwotniaki. Wśród organizmów bytujących na dnie jeziora 

stwierdzono liczne w sezonie letnim wodopójki oraz pojedyncze larwy muchówek. 

Jezioro Kałębie jest podatne na degradacje – III kategoria podatności. Jest to bowiem 

płytki zbiornik o dogodnych warunkach recyrkulacji substancji biogenicznych. Zasilające 

jezioro dopływy wprowadzają do niego dużą ilość związków fosforu i azotu mineralnego oraz 

rozpuszczonych substancji nieorganicznych. Potencjalnym źródłem zagrożenia jest też 

zabudowa rekreacyjna zajmująca znaczną część linii brzegowej jeziora.  
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W 2005 roku wody jeziora zostały zaliczone do III klasy czystości. Cechowało je 

wysokie natlenienie oraz umiarkowanie wysoki poziom rozpuszczonych substancji mineralnych 

i związków fosforu. O niskiej jakości wód decydowały bardzo wysoka ilość materii organicznej 

i azotu oraz wielkości produkcji biologicznej. Skład organizmów planktonowych był typowy 

dla jezio o wodach czystych lub słabo zanieczyszczonych. W całym okresie limnologicznych 

występowała wysoka produkcja biologiczna.  

Wody podziemne 

Zanieczyszczeniami wód szczególnie wgłębnych są: 

 nieodpowiednio zabezpieczone składowiska odpadów komunalnych lub tzw. dzikie 

składowiska śmieci,  

 nieodpowiednio zabezpieczone stacje paliw, magazyny produktów ropopochodnych  

i chemicznych itp., 

 fermy hodowlane zwierząt, 

 ścieki wprowadzane do gleby, np. nieszczelne szamba, niewłaściwie eksploatowane 

przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

  „dzikie” składowiska odpadów, 

 awarie (transport substancji niebezpiecznych). 

Obowiązującym w monitoringu wód podziemnych aktem prawnym jest rozporządzenie 

Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Rozporządzenie określa: klasyfikację elementów 

fizykochemicznych, definicję klasyfikacji stanu chemicznego i ilościowego, sposób 

interpretacji wyników, sposób prezentacji oraz częstotliwość dokonywania ocen.  
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Rysunek 25. Klasyfikacja wód podziemnych w przekrojach pomiarowych monitoringu operacyjnego 

prowadzonego w województwie pomorskim w 2013 r. 

Źródło: WIOŚ 

 

Przyczyny nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd nr 30  - wg Instytutu 

Geologicznego (PIG -PIB) - 2013 rok 

 antropogeniczne - słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem ognisk 

zanieczyszczeń, brak podstaw do wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczeń. 

 geogeniczne - wody podziemne poziomów międzymorenowych cechuje podwyższona, 

uwarunkowana geogenicznie zawartość żelaza. Możliwy dopływ wód zasolonych  

z poziomu kredowego do wód poziomu paleogenu.  

 

Tabela 19. Ocena stanu  wód podziemnych JCWPd nr 30 

Nr 

JCWPd 
Kod JCWPd 

2010 2012 

chemiczny ilościowy chemiczny ilościowy 

30 PLGW240030 dobry dobry dobry dobry 

Źródło: http://mjwp.gios.gov.pl 

 

JCWPd nr 30 nie była objęta monitoringiem krajowym PIG-PIB w 2013 i w 2014 roku. 

W 2012 i 2010 r. przeprowadzono ocenę stanu chemicznego i ilościowego JCWPd nr 30. Stan 

przebadanej JCWPd oceniono jako dobry. 

 Potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowi 

niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej (ok. 40% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej) 

oraz ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, tzw. szambach, w przypadku ich 
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nieszczelności, co jak wykazuje praktyka jest częstym zjawiskiem i/lub wylewania ścieków  

w przypadkowe miejsca. 

 

4.3.3 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu w przyziemnej warstwie atmosfery 

zależne jest od takich czynników atmosferycznych jak: prędkość i kierunek wiatru, opad 

atmosferyczny, temperatura powietrza oraz pionowa struktura termiczna warstwy granicznej 

atmosfery. Cisze wiatrowe i niewielkie prędkości wiatru pogarszają poziomą wentylację 

powietrza, co jest przyczyną wzrostu stężeń zanieczyszczeń. Prędkość wiatru wpływa na tempo 

przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza, natomiast kierunek decyduje o trasie ich 

transportu. Opady atmosferyczne, głównie deszcze, w zależności od ich intensywności i czasu 

trwania, wymywają niektóre zanieczyszczenia powietrza. W sezonie zimowym przy niskich 

temperaturach zwiększa się tzw. niska emisja pochodząca z ogrzewania w sektorze komunalno-

bytowym. Zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji koncentrują się lokalnie, a zważywszy 

na ich niepełne spalanie, są bardziej szkodliwe niż te powstające wskutek przemian w sektorze 

przemysłowym, wyposażonym w paleniska o wysokiej sprawności, gdzie procesy spalania 

przebiegają w wyższej temperaturze, a emitory wynoszą spaliny zdecydowania wyżej niż  

w przypadku emisji niskiej, co ułatwia rozcieńczenie tych zanieczyszczeń. 

 Do głównych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego  w rejonie gminy Osiek 

należą: 

 zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa, wzdłuż ciągów komunikacji 

samochodowej przebiegających przez teren gminy); 

 indywidualne źródła ciepła na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (emisja 

niska); 

 lokalne kotłownie ogrzewające zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, 

obiekty usługowe, osiedla zabudowy mieszkaniowej; 

 emitory obiektów produkcyjno-przemysłowych; 

 emisja technologiczna z obiektów gospodarczo-hodowlanych; 

 emisję niezorganizowaną pyłu z terenów pozbawionych roślinności i z terenów  

o utwardzonej nawierzchni; 

  napływ zanieczyszczeń z terenów sąsiednich. 

 Wyniki pomiarów monitoringu powietrza atmosferycznego prowadzonych w sieci 

województwa są podstawą dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  do wykonania 
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oceny jakości powietrza w województwie. Celem rocznej oceny jakości powietrza jest 

uzyskanie informacji o stężeniach na obszarze poszczególnych stref w zakresie 

umożliwiającym dokonanie ich klasyfikacji na podstawie przyjętych kryteriów.   Dla celów 

rocznej jakości powietrza oraz uchwalenia i realizacji programów jego ochrony na terenie 

kraju, ustanowione zostały strefy. Swymi granicami obejmują one aglomeracje, miasta powyżej 

100 tys. mieszkańców oraz pozostałe obszary leżące w granicach województwa.  

W województwie pomorskim zostały wyznaczone 2 strefy - aglomeracja trójmiejska (w skład, 

której wchodzi Gdańsk, Gdynia i Sopot) oraz pozostała część województwa, nazywana na 

potrzeby oceny rocznej strefą pomorską.  

Tabela 20. Substancje zanieczyszczające powietrze i ich pochodzenie 

Zanieczyszczenie Źródło emisji 

Pył ogółem Spalanie paliw, unos pyłu przez wiatr, pojazdy, 

procesy technologiczne 

SO2 – dwutlenek siarki Spalanie paliw i procesy technologiczne przy 

wysokiej temperaturze, transport 

NO – tlenek azotu Spalanie paliw i procesy technologiczne, 

transport 

NOx – suma tlenków azotu Spalanie paliw, transport, procesy technologiczne 

(NO, NO2) 

CO – tlenek węgla Powstaje podczas niepełnego spalania 

O3 - ozon Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń 

(utleniaczy) 

Źródło: WIOŚ, Gdańsk 

Tabela zamieszczona poniżej przedstawia klasyfikację stref województwa pomorskiego 

w 2014 roku ze względu na poszczególne zanieczyszczenia powietrza. Biorąc pod uwagę pył 

zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren, obie strefy - trójmiejską i pomorską - zaliczono do klasy 

C, natomiast stężenie dopuszczalne pyłów PM2,5 przekroczone było jedynie w strefie 

pomorskiej. Ze względu na pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń, oprócz ozonu, gdzie 

zagrożony jest poziom celu długoterminowego założonego na 2020 rok, przekroczeń nie 

zaobserwowano. Przekroczenia stężeń dopuszczalnych występujące na badanych obszarach 

wiązały się przede wszystkim z niską emisją. Do innych źródeł zanieczyszczeń można zaliczyć 

emisję pochodzącą z transportu samochodowego oraz związaną z energetyką zawodową  

i przemysłową. Jednak te źródła emisji, jak potwierdzają analizy modelowania 

matematycznego, nie mają istotnego wpływu na złą jakość powietrza w województwie 

pomorskim. Przekroczenie poziomów dopuszczalnych benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego 

obserwuje się podczas spalania paliw stałych w celach grzewczych, a w szczególności  

w małych paleniskach indywidualnego sektora komunalno-bytowego. Problem dotyczący 
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benzo(a)pirenu zatacza zdecydowanie większe kręgi niż problem z pyłem zawieszonym. 

Doprowadzenie do stanu zadowalającego w przypadku PM10 nie musi oznaczać zlikwidowania 

problemu związanego z wysokimi stężeniami benzo(a)pirenu. Potwierdzają to również 

symulacje modelowań matematycznych, które pokazują, że problem z benzo(a)pirenem 

dotyczy praktycznie wszystkich obszarów zurbanizowanych, więc nie tylko województwa 

pomorskiego, ale całego kraju.    

 

Tabela 21. Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia 

pod kątem ochrony zdrowia - 2014 rok 

 
Źródło: WIOŚ, Gdańsk 

4.3.4 Przekształcenie szaty roślinnej 

 

Flora gminy Osiek systematycznie poddawana jest antropopresji, prowadzącej do 

ubożenia ekosystemów i zmniejszenia lokalnej bioróżnorodności. Jednak znaczna część 

zasobów przyrodniczych zachowała swoje walory pozwalając na właściwe funkcjonowanie 

środowiska lub służące działalności gospodarczej człowieka.   

Zagrożenia środowiska przyrodniczego (w tym leśnego) wynika ze stałego, 

równoczesnego oddziaływania wielu czynników, powodujących w nim niekorzystne zjawiska  

i zmiany.  

Zagrożenia lasów 

 

 Wśród zagrożeń  środowiska przyrodniczego, w zależności od rodzaju głównego 

czynnika szkodotwórczego, wyodrębniamy trzy grupy zagrożeń: zagrożenia biotyczne, 

abiotyczne i antropogeniczne. Najważniejsze zagrożenia w ramach poszczególnych grup  

w Nadleśnictwie Lubichowo przedstawiają się następująco: 

 Zagrożenia biotyczne: 

  szkodniki owadzie, 

  grzyby pasożytnicze, 
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  zwierzyna płowa (spałowanie, zgryzanie itp.), 

 Zagrożenia abiotyczne: 

  susze, 

  silne wiatry, 

  przymrozki wczesne i późne, 

  okiść, 

 Zagrożenia antropogeniczne: 

  zaśmiecanie lasu, 

  pożary, 

  intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy, 

  urbanizacja terenu. 

Według materiałów Zespołu Ochrony Lasu Nadleśnictwo Lubichowo jest szczególnie 

zagrożone przez szkodniki pierwotne sosny. W okresie powojennym gradacje dotyczyły 

brudnicy mniszki, strzygoni chojnówki, boreczników oraz barczatki sosnówki. Obecnie 

opierając się na danych historycznych należy się spodziewać zagęszczenia populacji 

borecznika, a następnie ponownie brudnicy mniszki. Potencjalnie najbardziej zagrożone 

obszary to obręby Osieczna i Lubichowo. W grupie szkodników występujących na uprawach 

największe znaczenie ma szeliniak. Poważnym problemem są szkody powodowane przez 

pędraki, głównie chrabąszcza kasztanowca. W roku 2010 i 2011 wykonane zostały zabiegi 

chemiczne ograniczające populację owada doskonałego (odpowiednio w roku 2010 na 

powierzchni 23,22 ha, a roku 2011 – 739,65 ha). Najgroźniejszym szkodnikiem wtórnym  

w Nadleśnictwie przypłaszczek granatek. Kornik drukarz występuje tylko lokalnie, ze względu 

na niewielki udział świerka. 

Podczas prac terenowych inwentaryzowano uszkodzenia wszystkich drzewostanów 

oceniając przyczynę i stopień uszkodzeń. W zależności od procentowego udziału uszkodzeń 

przyjęto następujące stopnie: 0 – brak (do 10%), I – słabe (11 – 25%), II – średnie (26 – 60%) 

oraz III – silne (powyżej 60%). Na największej powierzchni inwentaryzowane były szkody od 

zwierzyny, występujące także w istotnym rozmiarze w III stopniu uszkodzeń. Uszkodzenia te 

mają też największy wpływ na pogorszenie jakości drzewostanów w nadleśnictwie, zwłaszcza 

w drzewostanach młodszych. Szkody od grzybów, owadów oraz inne występują głównie w I, 

rzadziej w II i III stopniu uszkodzeń i z reguły nie mają istotnego wpływu na jakość  

(z wyjątkiem drzewostanów, których stan ze względu na uszkodzenia kwalifikuje je do 

przebudowy).  
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Tabela 22. Charakterystykę powierzchniowego udziału uszkodzeń drzewostanów według głównej 

przyczyny 

Rodzaj 

uszkodzenia 
Obręb 

Stopień uszkodzenia 

1 2 3 

Powierzchnia uszkodzeń w ha 

Grzyby 

Drewniaczki 98,57 29,83  

Lubichowo 113,21 18,20 0,76 

Osieczna 82,08 12,27  

Inne  

Drewniaczki 26,46   

Lubichowo 33,03   

Osieczna 30,22 0,68  

Klimat 

Drewniaczki 0,93 0,69  

Lubichowo 41,75 52,21 5,26 

Osieczna    

Owady 

Drewniaczki 34,53   

Lubichowo 100,43 12,21 6,33 

Osieczna 214,99 38,01 24,23 

Pożar 

Drewniaczki 0,44   

Lubichowo 5,72   

Osieczna 19,21 1,17 1,70 

Wodne 

Drewniaczki 2,37   

Lubichowo 4,15 1,00  

Osieczna 5,86 4,07  

Zwierzyna 

Drewniaczki 424,33 205,65 30,44 

Lubichowo 615,26 178,27 6,18 

Osieczna 507,53 259,01 15,05 

Łącznie 

Drewniaczki 587,63 236,17 30,44 

Lubichowo 913,55 261,89 18,53 

Osieczna 859,89 315,21 40,98 

Nadleśnictwo 2361,07 813,27 89,95 

Źródło: Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lubichowo 

Istotnym problemem jest złagodzenie ostrego konfliktu hodowli lasu z gospodarką 

łowiecką. Zbyt wielka liczebność zwierzyny bardzo niekorzystnie oddziałuje na ekosystem 

leśny poprzez wybiórcze zgryzanie, osmykiwanie, spałowanie, tratowanie młodych drzewek  

w różnych stadiach rozwoju. Dla ochrony lasu przed zwierzyną stosowane są zabiegi 

wchodzące w zakres metod biologicznej, mechanicznej i chemicznej. Najbardziej racjonalną 

jest metoda biologiczna polegająca na: 

 utrzymywaniu liczebności zwierzyny odpowiadającej możliwościom wyżywieniowym 

danego biotopu przy jak najmniejszych szkodach i zachowaniu naturalnej struktury 

wiekowej i płciowej, 

 poprawie warunków bytowych zwierzyny, a zwłaszcza ograniczenia niepokoju  

w biotopie, 

 ochronie ostoi, oraz zapewnieniu właściwej bazy pokarmowej. 

Do ochrony upraw i młodników przed zgryzaniem oraz spałowaniem Nadleśnictwo stosuje  

w bardzo szerokim zakresie grodzenie upraw i gniazd, osłonki oraz preparaty odstraszające – 

repelenty. W celu ograniczenia szkód wyrządzanych w uprawach leśnych przez zwierzynę 
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płową Nadleśnictwo winno w dalszym ciągu prowadzić produkcję gatunków drzew i krzewów 

chętnie zgryzanych przez zwierzynę w celu wysadzania ich na poletkach zgryzowych. 

Do szkód powodowanych przez czynniki atmosferyczne należy zaliczyć uszkodzenia 

przez silne wiatry, okiść, suszę, rzadziej przez mrozy i gradobicia. Dotychczas brak jest 

technicznych środków zaradczych, istnieją natomiast gospodarcze możliwości zapobiegania, 

lub przynajmniej ograniczenia ich rozmiaru i zasięgu, a należą do nich m.in. wybór właściwej 

rębni i składu przyszłych drzewostanów, bardziej ostrożne i częstsze zabiegi pielęgnacyjne 

wykonywane na początku okresu wegetacyjnego, dążenie poprzez odpowiednie prowadzenie 

cięć i zabiegów pielęgnacyjno – sanitarnych do wytworzenia ścian wiatrochronnych – 

odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Niezmiernie ważna jest hodowla 

drzewostanów o składzie gatunkowym odpowiadającym właściwościom siedliska, oraz 

wprowadzenie gatunków domieszkowych i podsadzeń wzmacniających drzewostany 

mechanicznie i poprawiających warunki siedliskowe. 

Bardzo ważnym problemem jest ochrona wód gruntowych oraz szkody powodowane 

przez zanieczyszczenia lasów będące wynikiem zaśmiecania zarówno przez mało kulturalnych 

turystów jak i nielegalnego wysypywania śmieci. Zwalczanie tego typu wykroczeń jest trudne  

i uciążliwe. Niemniej jednak wskazane jest podjęcie przez Nadleśnictwo działań zmierzających, 

do chociaż częściowego oczyszczania terenów leśnych ze szkodliwych i nie estetycznych 

odpadków (np. przy współpracy z młodzieżą szkolną i stowarzyszeniami ekologicznymi). 

4.3.5 Przekształcenie świata zwierzęcego 

Największym zagrożeniem  dla świata  zwierząt  są  zmiany  środowiskowe  wywołane  

gospodarczą działalnością człowieka, zmierzającą do coraz lepszego wykorzystania gruntów. 

Wiąże się to często ze zmianą charakteru siedlisk, a co ma istotny wpływ na liczbę gatunków 

 i stan liczebny populacji zwierząt. Dużym problemem dla zachowania fauny jest nasilająca się 

w ostatnich latach presja budowlana wynikająca z atrakcyjności tych terenów. Na terenach 

leśnych, obrzeżach lasów powstaje zabudowa.   

Zagrożeniem  dla  świata  zwierząt  jest  ograniczanie  naturalnych  siedlisk.  Proces  

fragmentacji naturalnego  środowiska  prowadzi  do  wzrostu  izolacji  obszarów  naturalnych,  

a  to  pociąga  za  sobą szereg  negatywnych  skutków.  Zmniejszanie  powierzchni  prowadzi  

do  spadku  liczby  gatunków zwierząt.  Wiele  zwierząt  drapieżnych,  by  móc  wyżywić  

siebie  i  swoje  młode  potrzebuje  obszarów sięgających od kilkunastu ha do kilkunastu 

tysięcy hektarów. Dlatego wiele izolowanych fragmentów naturalnego środowiska jest zbyt 

małych, by utrzymać populacje lub nawet parę zwierząt drapieżnych, ptaków czy ssaków.  
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Ich brak powoduje gwałtowne zaburzenia w całym ekosystemie, począwszy od nadmiernego 

wzrostu populacji ich potencjalnych ofiar. Wzrastanie izolacji obszarów naturalnych  

lub zbliżonych do naturalnych przyczynia się także do spadku różnorodności biologicznej.   

 Kolejnym zagrożeniem jest wprowadzanie barier ekologicznych. Szlaki komunikacyjne 

wpływają na  rozmieszczenie  roślin  i  zwierząt,  a  także  wprowadzają  nowe  -  liniowe  

ukształtowanie  pewnych procesów. Mogą doprowadzić do zmiany warunków siedliskowych,  

a nawet utraty pewnych siedlisk. Drogi  są  zagrożeniem  dla  poszczególnych  gatunków  

zwierząt,  szczególne  dla  płazów  i  ssaków.  

 Przecięcie jednorodnych ekosystemów (lasów, łąk, pól uprawnych) powoduje 

rozdzielenie populacji roślin i zwierząt. Postępująca fragmentacja może prowadzić do odcięcia 

osobników od miejsc rozrodu lub bazy pokarmowej.   

 Byt wielu gatunków  zwierząt  jest  zagrożony  poprzez  intensyfikację  produkcji  rolnej  

i  leśnej. Ulepszanie metod upraw roli, stosowanie pestycydów prowadzi do ubożenia fauny.  

Istotnym zagrożeniem jest również penetracja ludzka terenów  leśnych,  szczególnie   

w okresie letnio-wiosennym. Zwierzyna, przebywająca w naturalnych ostojach jest bezustannie 

niepokojona i przepędzana z mateczników.  

Dla świata zwierzęcego występującego na terenie gminy, zwłaszcza zwierząt dziko 

żyjących największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są: 

 kłusownictwo – mogące przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) 

zmniejszenia się populacji poszczególnych gatunków; 

 pożary lasów; 

 wypalanie traw; 

 rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo. 

Dla zwierząt wodnych, ryb oraz urozmaiconej i licznie reprezentowanej grupy ptaków, 

żerujących i gniazdujących głównie w dolinach rzek oraz w rejonie zbiorników wodnych,  

a także dla gatunków gadów takich jak padalce, zaskrońce, jaszczurki zwinki, a także płazów 

(żab, ropuch, rzekotek i kumaków), występujących na omawianym obszarze poważnym 

zagrożeniem są: 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych (ściekami bytowymi i gnojowicą) – brak 

skanalizowania osadów w gminie oraz dzikie wysypiska; 

 nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów (szczególnie w rejonie 

jezior i cieków); 

 zmienności i niedobory stanu wód. 
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W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania 

zwierząt w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się 

mrozów.  

 

4.3.6 Emisja hałasu 

  Hałas jest specyficznym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko, 

charakteryzującym się mnogością źródeł i powszechnością występowania we wszystkich 

środowiskach biosfery. Głównym zagrożeniem jest hałas od przemysłu i środków transportu. 

  Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu 

danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju 

emitowanego hałasu, tj.: 

 hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze 

względu na rozległość źródeł; 

 hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie; 

 hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. 

 

Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych 

elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian 

w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące 

koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych). 

Wzrost natężenia ruchu pojazdów powoduje pogorszenie klimatu akustycznego. 

Zapełniają się główne ciągi komunikacyjne, rośnie ruch na drogach i ulicach lokalnych i liczba 

prowadzonych remontów. Do pogorszenia klimatu akustycznego przyczynia się przyrost liczby 

obiektów o charakterze usługowym i handlowym. W okresie ostatnich kilku lat nie stwierdzono 

zmian w zakresie klimatu akustycznego, na który ma wpływ głównie komunikacja drogowa, 

kolejowa i tramwajowa. Hałas komunikacyjny w miastach i wzdłuż głównych szlaków 

transportowych utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. W trakcie przeprowadzanych 

remontów dróg i przy budowie nowych stosowane są tzw. ciche nawierzchnie, powodujące 

zmniejszenie hałasu o około 3-4 dB w zależności od prędkości poruszających się pojazdów. 

Wzdłuż nowych i remontowanych dróg budowane są coraz częściej ekrany dźwiękochłonne od 

strony zabudowy. Jednak stały wzrost natężenia ruchu, w tym znaczny udział samochodów 

ciężarowych, powoduje utrzymywanie się hałasu na wysokim poziomie. W zakresie hałasu 

przemysłowego, jak wykazują kontrole, obserwujemy wyraźnie obniżenie emisji z zakładów 
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produkcyjnych. Zawdzięczamy to głównie wprowadzaniu nowych technologii oraz warunkom, 

jakie musi spełniać inwestor w zakresie ochrony przed hałasem w przypadku nowych 

inwestycji. Obowiązujące w kraju procedury lokalizacyjne pozwalają na skuteczne 

egzekwowanie ograniczeń emisji hałasu w nowo powstających obiektach przemysłowych oraz 

drogowych. Dotyczy to również obiektów modernizowanych i rozbudowywanych. Wszystko to 

skutecznie eliminuje powstawanie nowych obiektów emitujących ponadnormatywny hałas do 

środowiska. 

Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi 

a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona zarówno 

fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak i subiektywnych 

odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech indywidualnych 

każdego człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi występują ogromne 

różnice indywidualne stąd ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości, stanu zdrowia, 

odporności psychicznej i chwilowego nastroju człowieka. Subiektywne odczuwanie hałasu 

przejawia się m. in. tym, że hałas wytwarzany przez daną osobę może nie być dla niej 

dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej może być męczący lub wręcz nieznośny. 

Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi on niespodziewanie lub 

nie można określić kierunku, z którego się on pojawi. 

 Gromadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska informacje wykazują, że w ostatnich 

latach rośnie liczba skarg ludności na nadmierny hałas w środowisku. Dotyczy to głównie 

hałasu komunikacyjnego drogowego. Działania organów ochrony środowiska i postęp 

techniczny przyczyniają się do systematycznego likwidowania większości przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku. Nadal jednak obserwuje się powstawanie 

nowych, uciążliwych źródeł hałasu, pochodzących z niewielkich zakładów wytwórczych  

i rzemieślniczych. Dynamiczny w ostatnich latach wzrost natężenia przewozów towarowych  

i osobowych w ruchu lokalnym oraz tranzytowym ma decydujący negatywny wpływ na klimat 

akustyczny środowiska.  

4.3.7 Emisja pół elektromagnetycznych 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest  

od wielkości natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość 

poziomów dopuszczalnych jest określana w pasmach częstotliwości. 

Wśród zidentyfikowanych, szkodliwych, rodzajów promieniowania powodowanego 

działalnością człowieka, wyróżnia się: 
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 Promieniowanie jonizujące, pojawiające się w wyniku użytkowania zarówno 

wzbogaconych o naturalnych substancji promieniotwórczych  w energetyce jądrowe, 

ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych. 

 Promieniowanie niejonizujące, pojawiające się wokół linii energetycznych wysokiego 

napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji 

przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, 

elektronicznego itp., nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na 

człowieka i inne żywe organizmy, stąd ochrona przed szkodliwym promieniowaniem 

jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.     

Promieniowanie niejonizujące. Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego  

w środowisku są: 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

 stacje radiowe i telewizyjne 

 łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa. 

Znaczenie tego oddziaływania w ostatnich latach rośnie. Powodowane jest przez rozwój  

radiokomunikacji oraz powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych  

i telewizyjnych (operatorów publicznych i komercyjnych). Dodatkowymi źródłami 

promieniowania niejonizującego są stacje bazowe telefonii komórkowej, systemów 

przywoławczych, radiotelefonicznych, alarmowych komputerowych itp., pokrywających coraz 

gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności, jak również coraz powszechniej stosowane 

radiotelefony przenośne. Wymieniony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje 

zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak 

też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia 

promieniowania. Należy jednak stwierdzić, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie 

zwiększa istotnie zagrożenia środowiska i ludności. W dalszym ciągu poziom promieniowania 

w tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest jakiekolwiek 

szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól elektromagnetycznych 

w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych, które lokalnie,  

w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji, mogą osiągać natężenie 

na poziomie uznawanym za aktywny pod względem biologicznym. Zagrożenie 

promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub 

ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od 

pól przekraczających określone wartości graniczne. W przepisach obowiązujących w Polsce 
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ustalone są dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na 

terenach dostępnych dla ludzi. Szczególnej ochronie podlegają obszary zabudowy 

mieszkaniowej, a także obszary, na których zlokalizowane są szpitale, żłobki, przedszkola, 

internaty. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego 

stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów pól 

elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  

Na obszarze gminy Osiek zlokalizowane są linie napowietrzne średniego napięcia SN-15 

kV. Stan linii elektroenergetyczny przebiegających przez teren gminy określa się jako dobry. 

4.3.8 Zmiany klimatu  

Klimat jest najbardziej niezależnym od woli człowieka elementem środowiska 

przyrodniczego. Kształtuje się w zależności od układu mas powietrza, wynikającego ze zjawisk 

o charakterze globalnym, których główną przyczyną jest aktywność Słońca. 

Niepokojącym zjawiskiem jest globalne ocieplenie. W ciągu ostatniego stulecia średnia 

temperatura powierzchni Ziemi, wynosząca ok. 15 C, wzrosła prawie o 1C. Ta niewielka   

 pozoru zmiana może spowodować dramatyczne przeobrażenia: topnienie lodowców i związane 

z tym zatapianie najniżej położonych obszarów przez morza, zmiany granic stref 

klimatycznych, wyniszczające upały i susze, pustynnienie obszarów lądowych, wzrost różnic 

temperatur między lądami, a morzami powodujący huragany i gwałtowne opady, w tym 

gradowe, a przez to powodzie. Pociąga to za sobą zmiany innych komponentów środowiska: 

wymieranie gatunków roślin i zwierząt, które nie umieją dostosować się do nowych warunków, 

zmianę przeważających procesów rzeźbotwórczych, stosunków glebowych i hydrologicznych - 

wysychanie cieków i zbiorników wodnych, a w konsekwencji utratę dużych obszarów gruntów 

ornych i niebezpieczeństwo głodu. 

 Za globalne ocieplenie odpowiedzialny jest efekt cieplarniany. Jest to naturalne 

zjawisko, umożliwiające istnienie życia na Ziemi w obecnym kształcie, działalność człowieka 

doprowadziła do jego znacznego nasilenia. Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu przez 

atmosferę wydostającego się na zewnątrz promieniowania podczerwonego - cieplnego Ziemi, 

czasami też na zwiększaniu przepuszczalności atmosfery dla promieniowania słonecznego. 

Dokonują tego cząsteczki gazów cieplarnianych: pary wodnej, dwutlenku węgla, ozonu, 

freonów,  metanu i podtlenku azotu. Chociaż najsilniejsze działanie ma podtlenek azotu, to 

gazem o największym znaczeniu jest dwutlenek węgla, ponieważ jest go więcej. 
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 Ochrona klimatu w skali globu jest sumą działań podejmowanych lokalnie. Powinny 

one polegać na zastępowaniu paliw kopalnych biomasą, jaki źródłem energii, rozwoju 

energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych, ochronie lasów i naturalnej roślinności, 

pochłaniającej dwutlenek węgla i dzięki parowaniu chroniącej atmosferę przed niedoborem 

opadów oraz na rozwadze przy podejmowaniu działań inwestycyjnych i wyborze technologii.  

 

5. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

5.1 OCENA ODPORNOŚCI ŚRODOWISKA NA DEGRADACJĘ ORAZ ZDOLNOŚĆ 

DO REGENERACJI 

Degradacja środowiska to proces prowadzący do pogarszania się stanu poszczególnych 

jego elementów, szczególnie gleb, wód, rzeźby terenu oraz szaty roślinnej. Prowadzi  

on do przekształcenia środowiska w stopniu przekraczającym możliwość samokompensacji jej 

przez przyrodę. Degradacja środowiska następuje na skutek jego zanieczyszczenia. Tereny  

o wysokim stopniu degradacji (o zmienionym chemizmie lub jego właściwościach fizycznych), 

nawet przy strukturze środowiska bardzo zbliżonej do występującej na terenach 

nieprzeobrażonych (posiadających podobną rzeźbę terenu, warunki wodne, glebowe  

i geologiczne) mogą cechować się znacznymi różnicami w odporności na antropopresję. 

 Z reguły tereny zdegradowane są na nią bardziej wrażliwe. 

Z problemem odporności środowiska wiążą się jego zdolności do regeneracji. Generalnie 

można stwierdzić, że im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są także jego 

możliwości regeneracyjne. Zdolność do regeneracji wyrażona jest długością czasu, jaki musi 

upłynąć między momentem ustania działania czynników odkształcających środowisko,  

a powrotem środowiska do stanu, który wystąpił przed rozpoczęciem działania tych czynników. 

Uzupełniającym miernikiem jest różnica stanów środowiska w punkcie początkowym 

 (przed oddziaływaniem) i końcowym (po regeneracji), gdyż środowisko rzadko wraca do stanu 

w pełni zgodnego z wyjściowym. Należy przy tym przyjąć założenie, że regeneracja następuje 

wyłącznie pod wpływem procesów naturalnych, gdyż celowe działania człowieka mogą 

znacznie przyspieszyć regenerację, zaburzając jednak naturalny cykl odnawiania przyrody. 

Przeprowadzono autorską ocenę wielkości narażenia oraz wrażliwości elementów struktury 

ekologicznej omawianego terenu na degradację, czyli oceniono odporność tej struktury  

na degradację. Przyjęto, iż strukturę ekologiczną terenu tworzą liczne elementy abiotyczne  

i biotyczne środowiska przyrodniczego obszaru, na które mogą wpływać rozmaite czynniki 
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degradujące. Wśród elementów środowiska uwzględniono wody podziemne i powierzchniowe, 

powierzchnię ziemi i gleby, świat roślin i zwierząt oraz powiązania między tymi elementami. 

Po przeanalizowaniu relacji zachodzących między poszczególnymi elementami środowiska 

oraz czynnikami degradującymi, przeprowadzono ocenę wrażliwości struktury ekologicznej 

terenu na degradację. Przyjęta klasyfikacja wyróżnia trzy główne stopnie wrażliwości i zarazem 

odporności struktury ekologicznej na degradację. Poszczególne elementy tej struktury mogą 

być: 

 wrażliwe , czyli nieodporne lub mało odporne na degradację,  

 średnio wrażliwe, czyli średnio odporne na degradację, 

 mało wrażliwe lub niewrażliwe, czyli odporne na degradację.  

 

Tabela 23. Ocena wrażliwości na degradację elementów struktury ekologicznej obszaru. 

Elementy 

środowiska 

przyrodniczego 

ELEMENTY STRUKTURY EKOLOGICZNEJ TERENU 

wrażliwe 

na degradację 

średnio wrażliwe 

na degradację 

mało wrażliwe 

lub niewrażliwe 

na degradację 

A B I O T Y C Z N E 

 warunki 

mezoklimatyczne,  

 występowanie 

niskich inwersji,  

 klimat akustyczny,  

 

 gleby klas 

bonitacyjnych I -IVa,  

 drzewostany leśne na 

niewłaściwym 

siedlisku,  

 zbiorowiska 

zaroślowe  

 trwałe użytki zielone  

 

 grunty 

antropogeniczne 

przekształcone 

mechaniczne i/lub 

chemicznie, 

  tereny o nachyleniu 0-

5
o
,  

 pastwiska,  

 trwałe użytki zielone, 

 zieleń urządzona  

B I O T Y C Z N E 

 zbiorowiska roślinne 

objęte ochroną, 

  zwierzęta objęte 

ochroną gatunkową, 

 otoczenie gniazd 

ptaków chronionych,  

 ekosystemy wodne 

 zieleń nieurządzona,  

 zbiorowiska 

segetalne (upraw 

rolnych)  

i ruderalnych,  

 

 zbiorowiska segetalne,  

 roślinność 

synantropijna,  

 fauna synantropijna  

 

 
Z zagadnieniem odporności środowiska wiąże się ocena jego zdolności do regeneracji, 

którą można najogólniej zdefiniować, jako powrót środowiska do stanu zbliżonego do tego, jaki 

występował przed zaistnieniem presji na środowisko. Presja ta może mieć charakter naturalny 

lub antropogeniczny, przy czym w praktyce termin „regeneracja” najczęściej odnosi  

się do środowiska, które podlegało antropopresji. Ogólnie można stwierdzić, że im wyższa jest 

odporność środowiska, tym większe są także jego możliwości regeneracyjne. Zdolność  

do regeneracji najczęściej wyrażana jest długością czasu, jaki upływa między momentem 

ustania działania czynników odkształcających środowisko, a powrotem środowiska do stanu, 

który występował przed rozpoczęciem działania tych czynników.  
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Ocena zdolności środowiska do regeneracji należy do zadań najtrudniejszych, gdyż:  

 środowisko bardzo rzadko wraca do takiego samego stanu, jaki istniał  

przed wystąpieniem oddziaływań, 

 degradacja środowiska często następuje pod wpływem synergicznego oddziaływania 

kilku czynników i nie można stwierdzić, który z nich odgrywa ważniejszą rolę,  

a wstrzymanie ich oddziaływania nie następuje jednocześnie,  

 regeneracja przebiegająca pod wpływem czynników naturalnych (po zaniechaniu 

antropopresji) często wspomagana jest celowymi działaniami człowieka  

(np. rekultywacja) i wówczas jej tempo jest zróżnicowane,  

 wiele procesów regeneracyjnych (odnoszących się np. do roślinności lub zasobów 

wód podziemnych) trwa długo i może przekraczać długość życia jednego pokolenia 

ludzi.  

 Ogólnie przyjmuje się, że regeneracja w środowisku następuje wyłącznie pod wpływem 

procesów naturalnych. W przypadkach, gdy przyroda „nie poradzi sobie sama”, celowe 

działania człowieka mogą znacznie przyspieszyć regenerację środowiska.  

Skala czasu niezbędnego dla osiągnięcia oczekiwanego efektu regeneracji stanu danego 

elementu środowiska przyrodniczego, jest wyraźnie zróżnicowana.  

 

Regeneracja krótkoterminowa– do 50 lat na uzyskanie spodziewanych efektów – dotyczy:  

 wód powierzchniowych, 

 jakości stanu atmosfery, 

 roślinności pól uprawnych i łąk,  

 zadrzewień i zakrzewień dolinnych,  

 roślinności spontanicznej i synantropijnej w obszarach osiedlowych.  

Regeneracja długoterminowa– powyżej 50 lat – dotyczy:  

 rekultywacji gleb,  

 przebudowa drzewostanów,  

 zalesianie gruntów porolnych,  

 naturalnej sukcesji roślinnej.  

Regeneracja w skali historycznej– powyżej 100 lat – dotyczy:  

 samooczyszczania wód podziemnych,  

 detoksykacji gleb.  
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W procesach regeneracji przyrodniczej, podstawowe znaczenie posiadają procesy 

przyrodnicze naturalne, jednakże w przypadku większości analizowanych elementów 

środowiska, niezbędne jest wykorzystanie także technicznych działań człowieka. Działania 

takie mogą znacząco wpływać na przyspieszenie przebiegu procesów regeneracji środowiska.  

Regeneracja przyrodniczych elementów środowiska, rzadko pozwala osiągnąć stan  

w pełni identyczny z naturalnym, początkowym.  

5.1.1 Morfologia terenu 

Rzeźba terenu o ile nie jest poddawana intensywnym procesom geomorfologicznym,  

jest jednym z najbardziej odpornych elementów środowiska. Zasadnicze rysy rzeźby, ze 

względu na litologię podłoża, nie zmieniają się. Na terenie gminy Osiek  nie występują obszary 

naturalnych zagrożeń geologicznych. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego 

nie występują także tereny predysponowane do powstawania ruchów masowych, czyli terenów 

podmokłych, obszarów wzdłuż większych cieków wodnych, rowów i brzegów jezior, czyli 

obszarów stwarzających warunki do powstawania osuwisk.  

5.1.2 Gleby 

Zanieczyszczenia zakumulowane przez glebę, w znaczniej mierze nie podlegają już 

migracji. Pewna ich część może zostać usunięta wraz ze spływem wód powierzchniowych, 

bądź przemieszczać się w głąb wraz z wodami podziemnymi. Część natomiast może być 

związana przez rośliny i mikroorganizmy glebowe.  

Najniższe zdolności sorpcyjne wykazują gleby z bardzo słabo wykształconym poziomem 

próchnicy. Najwyższym wskaźnikiem odporności wśród gleb odznaczają się te o zwięzłej 

strukturze i wysokiej zawartości próchnicy, które zostały wykształcone na osadach zwięzłych  

i średniozwięzłych, o dużej pojemności sorpcyjnej i dużym wysyceniu kationami zasadowymi.  

Materia ogranicza znacznie poprawia właściwości buforowe gleb. Mikroorganizmy 

glebowe w sposób znaczący przyczyniają się do kształtowania gruzełkowatej struktury gleby, 

od której zależą dobre stosunki wodno-powietrzne, oraz w dalszej perspektywie – odczyn pH.  

5.1.3 Wody powierzchniowe i podziemne 

Przez degradacje stosunków wodnych rozumie się przede wszystkim:  

 zmiany hydrologiczne – tj. zmiana charakterystyki zlewni oraz warunków przepływu 

wody w wyniku  np.  odprowadzania  wód  opadowych  z  utwardzonych  powierzchni  
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przez  systemy kanalizacyjne, dopływy wód obcych do zlewni  jako  cieki wytwarzane  

w  oparciu  o  ujęcia wód  podziemnych lub przerzuty wody,  ograniczenia naturalnej 

infiltracji wód w głąb w wyniku uszczelniania  nawierzchni, oraz ograniczania  retencji  

terenowej  poprzez  melioracje oraz regulacje koryt cieków wodnych.  

 zmiany fizyko-chemiczne – będące efektem zanieczyszczenia wód, których głównym 

źródłem jest spływ substancji biogennychz nawożonych pól uprawnych oraz brak 

właściwej gospodarki komunalnej. Wody podziemne zanieczyszczane są przez obszary 

ich zasilania  (wychodnie na powierzchnie  topograficzną   lub  miejsca  słabej  izolacji  

strefy  wodonośnej  od  powierzchni terenu lub  mające  kontakt  hydrauliczny   

z  płytkimi  wodami  gruntowymi,  narażonymi  na zanieczyszczenia).   

 

Wody powierzchniowe wykazują stosunkową dobrą zdolność do regeneracji,  

tj. samooczyszczania w wyniku procesów biochemicznych. Tempo tych procesów zależy  

od ładunku dostarczanych zanieczyszczeń, stopnia ich rozcieńczenia, prędkości sedymentacji 

zawiesin, stopnia adsorpcji i mineralizacji zanieczyszczeń przez organizmy żywe,  zawartości  

tlenu  w wodzie, pH, temperatury, warunków klimatycznych oraz charakteru rzeki. Najbardziej 

skuteczny jest proces samooczyszczania w warunkach tlenowych, który kończy się pełną 

mineralizacją substancji organicznej. W warunkach beztlenowych zachodzą natomiast 

niepożądane  procesy gnicia i fermentacji. Należy jednak zwróci uwag na fakt, i utlenianie 

związków organicznych prowadzi do zmniejszenie zawarto ci tlenu w wodzie, a w  najgorszym 

wypadku  do  jego całkowitego wyczerpania i wykształcenia właśnie warunków beztlenowych. 

Przywrócenie, co najmniej dobrej jakości wody możliwe jest po usunięciu źródła dopływu 

cieków nieoczyszczonych do cieku. Stąd bardzo ważna jest prawidłowa organizacja gospodarki 

komunalnej. 

Wody podziemne znacznie trudniej poddaj się regeneracji. Procesy samooczyszczania  

w warstwie wodonośnej są utrudnione ze względu na bardzo długi czas wymiany wód  

w zbiornikach podziemnych lub ich bez-przepływowy charakter. Zachodzą one na bardzo małą 

skalą i w znacznym przedziale czasowym lub nie zachodzą  wcale. 

5.1.4 Powietrze 

W obrębie Gminy Osiek jakoś powietrza atmosferycznego kształtowana jest przez 

lokalną emisje zanieczyszczeń, których źródłem są indywidualne gospodarstwa domowe, 

lokalne kotłownie i infrastruktura komunikacyjna. Na terenach wiejskich, gdzie względy 
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ekonomiczne ograniczają rozwój gazyfikacji i sieci ciepłowniczej w znaczącym stopniu 

wykorzystywane będą indywidualne źródła ciepła oraz kotłownie lokalne.  

Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży problem 

stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich 

jak opakowania z powłoką aluminiową powodujących emisję substancji specyficznych  

do powietrza. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nie tylko znacznie uporządkowała 

gospodarkę śmieciową, ale spowodowała też odczuwalne ograniczenie ilość spalania odpadów 

w piecach centralnego ogrzewania. 

  Zdolność powietrza do samooczyszczania zależna jest od stopnia antropogenizacji 

obszaru, rodzaju pokrycia powierzchni szatą roślinną czy od warunków fizyczno-

geograficznych. Na terenach rolniczych oraz zabudowanych, stwierdza się mniejsze zdolności 

do regeneracji powietrza niż nad terenami leśnymi.  

 

5.2 OCENA STANU OCHRONY I UŻYTKOWANIA ZASOBÓW 

PRZYRODNICZYCH ORAZ WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH 

Na terenie gminy występują następujące obszary oraz obiekty objęte ochroną prawną: 

rezerwat oraz pomniki przyrody. 

 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska  

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 

oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 

okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  

Zgodnie z Art. 40 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody na terenach niezabudowanych, 

jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody 

podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. 

W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego 

lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą uszkodzeń wodnych; 

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
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4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolniczych; 

7. zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką; 

10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony siedlisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych. 

W rezerwatach przyrody zabrania się: 

1. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem 

obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody; 

2. chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, 

postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt 

kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień 

zwierząt oraz ich miejsc rozrodu; 

3. polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach 

ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody; 

4. pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; 

5. użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania 

zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników 

przyrody; 

6. zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą 

ochronie przyrody; 

7. pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 

i zwierząt, minerałów i bursztynu; 

8. niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów; 
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9. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym 

płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska; 

10. prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony; 

11. stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów; 

12. ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem z wyjątkiem szlaków 

wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

13. wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony; 

14. zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych prze regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

15. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na 

nieruchomościach stanowiących własność rezerwatu lub będących w użytkowaniu 

wieczystym rezerwatu wskazanymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

16. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych zakładów niezwiązanych 

z ochroną przyrody udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną,  

z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną 

bezpieczeństwa i porządku powszechnego; 

17. zakłócania ciszy; 

18. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 

19. biwakowania z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska; 

20. prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

21. wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego 

do spraw środowiska; 

22. wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

23. organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska;   

Zgodnie z uchwałą Nr 1161/XLII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 

kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. woj. pom. Nr 80 , poz. 1455) w obrębie obszarów chronionego 

krajobrazu na terenie województwa pomorskiego. w tym OChK Borów Tucholskich 

obowiązują m. in. następujące przepisy: 

Na obszarach chronionego krajobrazu, wprowadza się następujące zakazy: 
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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) relacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

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; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 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.  

Zgodnie z przepisami odrębnymi Rada Gminy może ustanowić następujące formy 

ochrony przyrody: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne’, użytki ekologiczne  

oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Objęcie ochroną prawną nowych obiektów wymaga 

przeprowadzenia procedury określonej przepisami odrębnymi. Uchwała Rady Gminy  

o ustanowieniu danej formy ochrony przyrody określi wówczas ograniczenia, zakazy i nakazy 

dotyczące danego obiektu lub sposoby gospodarowania i użytkowania na danym obszarze. 
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Walory przyrodnicze gminy: lasy, wody i rzeźba terenu zachęcają do uprawiania 

turystyki pieszej i rowerowej.  

5.3 OCENA ZGODNOŚCI DOTYCHCZASOWEGO UŻYTKOWANIA  

I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU Z CECHAMI I UWARUNKOWANIAMI 

PRZYRODNICZYMI 

Obszar gminy jest użytkowany zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

  

5.4 OCENA CHARAKTERU INTENSYWNOŚCI ZMIAN ZACHODZĄCYCH  

W ŚRODOWISKU 

Bardzo groźnymi czynnikami zanieczyszczającymi środowisko naturalne prócz emisji 

spalin pochodzącej z ruchu samochodowego, są przede wszystkim spalanie węgla i innych 

odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz w kotłowniach lokalnych instytucji 

opalanych węglem. W ochronie środowiska naturalnego obok realizacji różnorodnych 

inwestycji związanych z poprawą stanu ekologicznego duże znaczenie ma również 

respektowanie przyjętych zasad gospodarowania na obszarze rezerwatu przyrody, utrzymanie 

czystości rowów melioracyjnych, wód rzek, lasów, likwidacja źródeł zanieczyszczenia 

powietrza przez miejscowe kotłownie oraz poprawa estetyki i ogólnego wyglądu obejść 

gospodarstw domowych i nieruchomości użyteczności publicznej. 

6. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH  

W ŚRODOWISKU 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy w najbliższym czasie powinna kształtować 

się zgodnie z obowiązującą Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Osiek. W studium określona została polityka przestrzenna gminy oraz 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, iż dokument nie jest aktem prawa 

miejscowego ma moc wiążącą dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Prognozuje się dalszy rozwój inwestycyjny gminy, głównie pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne. Powoduje to konieczność stworzenia terenów pod nową 

zabudowę. Ruch inwestycyjny potwierdzają również rozpoczęte inwestycje. Postępujący proces 

inwestycyjny wymagać będzie rozwoju infrastruktury technicznej. Na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę, a pozbawionych sieci wodociągowej może dochodzić do obniżenia zwierciadła 

wód gruntowych w wyniku używania indywidualnych studni głębinowych. Brak 
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skanalizowania tych terenów może prowadził do przenikania zanieczyszczeń do gleb 

 i wód gruntowych. 

Wraz ze wzrostem zainwestowania roślinność naturalna będzie wypierana przez gatunki 

introdukowane (m.in. nasadzenia w przydomowych ogrodach) wzbogacając różnorodność 

gatunkową, ograniczając jednak różnorodność ekosystemów i liczebność gatunków rodzimych. 

Na obszarach tych będą zanikać gatunki wrażliwe (rzadkie, podlegające ochronie, wrażliwe  

na zanieczyszczenia i degradację). Na terenach wzdłuż dróg, w sąsiedztwie placów 

budowlanych i terenów zdegradowanych będą pojawiać się zbiorowiska roślinności ruderalnej. 

W stanie istniejącym, teren opracowania jest wystawiony na działalność czynników 

mogących powodować istotne, zauważalne zmiany w środowisku. Tereny objęte opracowaniem 

stanowią głównie lasy, użytki rolne, , zadrzewienia i nieużytki. Przedmiotowe tereny 

zlokalizowane są w ciągu sieci układu komunikacyjnego. Powstanie nowej zabudowy wiąże się 

z emisją pyłów (ze spalania paliw) z gospodarstw domowych (nasilona emisja w okresie 

grzewczym) i z dróg (również spływy powierzchniowe zanieczyszczeń z jezdni do gruntu).  

W obserwowanej skali, nie są to oddziaływania mogące powodować znaczące zmiany w 

środowisku przyrodniczym. Zmiany związane z użytkowaniem rolniczym, nie niosą za sobą 

przekształceń struktury gruntów, prowadzić jednak mogą do zmian w ich składzie chemicznym. 

Podsumowując tereny opracowania narażone będą na oddziaływania pośrednie, w takim 

samym stopniu jak tereny sąsiednie. 

Aktualne zagospodarowanie terenu oraz stan poszczególnych elementów środowiska 

charakteryzuje się relatywnie nieznacznym przekształceniem cech naturalnych oraz wysokimi 

walorami przyrodniczym, krajobrazowymi i kulturowymi.  

Charakter i tempo zachodzących zmian zależy zarówno od czynników naturalnych jak 

i antropogenicznych. Szczególne znaczenie ma poziom rozwoju społeczno-gospodarczego  

i związanej z tym antropopresji oraz stan infrastruktury technicznej i komunalnej.  

7. PREDYSPOZYCJE PRZYRODNICZE DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTU-

RY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

Do  elementów  kształtujących  środowisko  przyrodnicze  w  obrębie  Gminy Osiek 

zalicza się  kompleksy leśne oraz inne tereny zadrzewione (przydrożne, śródpolne, wzdłuż  

rzek), zbiorniki  wodne,  cieki  wodne  i  ich  doliny,  łąki,  odznaczające  się stosunkowo 

wysoką bioróżnorodnością   gatunkową  i siedliskową.  Powiązania  między  tymi  elementami 

(migracje organizmów  żywych,  kształtowanie  klimatu,  obieg  wód  powierzchniowych  

i podziemnych), zapobiegaj  powstawaniu obszarów izolowanych, prowadzących do degradacji  
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środowiska. Osiek jest gminą, która posiada potencjał do rozwoju turystyki (jeziora, rzeki, 

lasy).  

Kształtowanie  struktury  funkcjonalno-przestrzennej Gminy  powinno uwzględniać:  

 bioróżnorodność  obszaru zarówno pod względem biocenotycznym jak i krajobrazowym,  

 deficyt wód powierzchniowych na wyniesieniach oraz wód podziemnych na wododziale,  

 potrzeb  zalesiania gruntów nieprzydatnych dla produkcji rolniczej lub zagrożonych erozją 

wodną,  

 ochronę  przed zabudową  punktów i ciągów widokowych,  

 ochronę ujęć wód podziemnych, 

 istniejące formy ochrony przyrody. 

8. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA POD WZGLĘDEM 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I OGRANICZEŃ DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW 

UŻYTKOWANIA 

Analizując elementy środowiska przyrodniczego gminy Osiek określić można ich 

przydatność dla różnych rodzajów użytkowania. Decydujący wpływ na wyznaczenie terenów 

korzystnych i niekorzystnych dla zainwestowania mają: rodzaj gruntów, ukształtowanie terenu, 

położenie zwierciadła wód gruntowych, klimat, ewentualnie zagrożenie procesami 

geodynamicznymi. 

Gmina Osiek posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. W gminy nie występują obszar 

predysponowany do występowania ruchów masowych. W Osieku wzdłuż rzeki Wdy występują 

tereny zagrożone powodzią. Większość powierzchni gminy stanowią tereny leśne. Obszar 

analizy w przeważającej części charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowymi do 

posadowienia budynków.  

Uwzględniając powyższe oraz wcześniejsze analizy wyszczególniono obszary 

predysponowane do wyłączenia z zainwestowania. Należą do nich przede wszystkim: 

 zwarte kompleksy leśne (objęte ochroną prawną), 

 tereny wód powierzchniowych 

Wyznaczono również tereny ograniczeń w zabudowie, są to: 

 tereny występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych, 

 tereny występowania gleb organicznych, 

 tereny wokół ujęć wody, 
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 tereny zagrożone powodzią, 

 tereny stanowisk archeologicznych. 

 

Na potrzeby rozwoju osadnictwa obok zakazów i ograniczeń zabudowy wskazano 

również tereny predysponowane w pierwszej kolejności do zajmowania pod inwestycje, należą 

do nich: 

 tereny zabudowane (dogęszczenie zabudowy), 

 tereny w sąsiedztwie istniejącej zabudowy (przeciwdziałanie rozpraszaniu się 

zabudowy), 

 tereny posiadające uzbrojenie techniczne oraz dostęp z dróg publicznych 

(zminimalizowanie kosztów uzbrojenia terenu), 

 tereny nieużytków lub gleb o niskiej klasie bonitacyjnej. 

9. OKREŚLENIE UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH ORAZ 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU DLA RÓŻNYCH FUNKCJI UŻYTKOWANIA 

TERENU 

Z zabudowy mieszkaniowej należy wykluczy:   

 tereny gdzie poziom wód gruntowych występuje na głębokości do 1-2 m p. p. t.,  

 tereny o spadkach powyżej 5%,  

 tereny leśne, 

 tereny otwarte,  

 obszary form prawnej ochrony przyrody, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy,  

 strefy cmentarzy grzebalnych,  

 strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych, 

 strefy  ochrony  wzdłuż   linii  kolejowych,  linii  energetycznych,  gazociągów  i  sieci  

wodno-kanalizacyjnych. 

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego należy 

dążyć do spełnienia następujących uwarunkowań ekofizjograficznych: 

1. dla zachowania wartości oraz kształtowania ciągłości powiązań przyrodniczych 

 i ich różnorodności w procesie planistycznym należy: 



 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE 

sporządzone na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek 

84 

 

 stosować wymóg zagospodarowania zielenią, związaną z siedliskiem 

naturalnym, terenów, które po zakończeniu inwestycji nie będą użytkowane, 

jako konieczne powierzchnie utwardzone; 

 ograniczać lokalizacje wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych na terenach 

trudnych warunkach geotechnicznych /tereny podmokłe, skarpy, doliny/; 

 unikać podczas realizacji inwestycji przerywania lokalnych ciągów wodnych, 

a ingerencję w istniejące układy hydrologiczne ograniczyć do niezbędnego 

minimum; 

 w maksymalnym stopniu nawiązywać podczas procedury planistycznej układów 

komunikacyjnych do zastanych struktur terenowych; 

 sankcjonować w procesie planistycznym konfigurację terenu; 

 sankcjonować istniejące zabytki kultury i ich strefy konserwatorskie. 

2. z uwagi na cechy zasobów przyrodniczych i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru 

należy wskazywać pod poszczególne rodzaje i sposoby zagospodarowania tereny  

o podporządkowaniu potrzebom prawidłowego funkcjonowania środowiska: 

 przeprowadzać sprawnie proces budowy, projektować znaczące prace ziemne 

i front robót w sposób skoordynowany w celu unikania przesuszania terenu  

i zmniejszania erozji; 

 dla ograniczenia przewidywanych uciążliwości / np. emisji nadmiernego hałasu / 

podczas prac ciężkim sprzętem budowlanym, należy uwzględniać czas ich 

wykonywania, porę roku oraz planować plac budowy; 

 przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gruntów najwyższych klas  

i gruntów organicznych; 

3. dla ograniczenia przewidywanych uciążliwości np. emisji hałasu i zanieczyszczeń  

do powietrza atmosferycznego, nadmiernego poboru wody, niezgodnego z przepisami 

sposobu gromadzenia ścieków, należy: 

 wodę doprowadzać z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych, 

ograniczając pobór z indywidualnych ujęć; 
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 w terenach trudnych strukturalnie, z możliwością powstania inwersji, stosować 

zakaz używania paliw wysokoemisyjnych; 

 ścieki sanitarne i deszczowe odprowadzać do istniejących i projektowanych sieci 

kanalizacji a stamtąd do oczyszczalni ścieków /lub odpowiednich odbiorników – 

dotyczy ścieków deszczowych/ z tym, że czasowo można dopuścić tymczasowe, 

indywidualne formy ich gromadzenia i oczyszczania; 

 działaniami zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest budowa ekranów 

akustycznych (wytyczne co do sporządzania programów operacyjnych  

w zakresie budowy ekranów akustycznych będą opracowane pod nadzorem 

Ministerstwa Środowiska do: 2006 r.) oraz wymiana okien na dźwiękoszczelne  

w najbardziej newralgicznych punktach. Problem zagrożenia emisją hałasu 

należy integrować z aspektami planowania przestrzennego w opracowywaniu 

lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Działania zmniejszające emisję hałasu winny polegać również 

na: monitoringu hałasu drogowego w wyznaczonych punktach, dokonywaniu 

oceny akustycznej wybranych miejsc, inwentaryzacji miejsc o największym 

natężeniu ruchu drogowego, budowie ekranów akustycznych, na odcinkach 

istniejących tras o nadmiernym ruchu, wprowadzaniu do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych 

dla poszczególnych terenów, preferowaniu lokalizacji inwestycji nisko 

konfliktowych dla środowiska przy analizie ich raportów opiniowaniu ocen 

oddziaływania na środowisko; 

 działaniem z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi będzie 

prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem; 

ważnym zadaniem służącym do realizacji celu będzie wprowadzenie  

do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi. Zapisy te będą 

podstawą do wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń 

elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych gdzie 

rejestruje się przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-

tycznych w środowisku. W przypadku nowych urządzeń należy poszukiwać 

nisko konfliktowych lokalizacji oraz wykorzystywać istniejące lokalizacje; 

 ponieważ główne zagrożenia środowiska to: emisja niska, wytwarzanie ścieków, 

odpadów komunalnych, rozproszenie zabudowy, zabudowa terenów wolnych 
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często kosztem terenów zielonych to kierunki działań minimalizujących  

te zagrożenia powinny polegać na: zmianie systemu ogrzewania: wprowadzanie 

ekologicznych nośników energii (gaz ziemny, gaz płynny, biopaliwa, 

wprowadzanie niekonwencjonalnych źródeł energii (wiatr, słońce, geotermia), 

ustawicznym porządkowaniu gospodarki ściekowej i odpadowej, właściwej 

polityce zagospodarowania przestrzennego, ochronie istniejących i tworzeniu 

nowych enklaw zieleni wśród zabudowy, edukacji ekologicznej mieszkańców  

w odniesieniu do obowiązujących przepisów ochrony środowiska; 

 ponieważ zagrożenia dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale także mogą 

wynikać z zanieczyszczeń pochodzących spoza obszaru gminy i powiatu, a także 

województwa kujawsko-pomorskiego, pojawia się potrzeba rozwiązań tych 

problemów w oparciu o współpracę z tymi jednostkami. Współpraca  

z sąsiednimi powiatami, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska, może 

przynieść także wymierne korzyści ekonomiczne; 

 dla ochrony zasobów wód podziemnych niezbędne kierunki działań to: 

wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów zagospodarowania 

przestrzennego chroniących obszary szczególnie wrażliwe przed 

zainwestowaniem, wdrażanie projektów stref ochronnych, zintensyfikowanie 

kontroli stanu technicznego szamb i zaprzestanie wykorzystywania studni jako 

dołów chłonnych, promowanie pro środowiskowych zasad uprawy, chowu  

i produkcji, racjonalne dawkowanie i przestrzeganie agrometeorologicznych 

(terminów stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, budowa 

systemów podczyszczających wzdłuż powstających i modernizowanych 

odcinków dróg; 

 dla ochrony zasobów wód powierzchniowych niezbędne jest uporządkowanie 

gospodarki ściekowej, które zapobiegnie zanieczyszczeniu wód podziemnych,  

a w perspektywie przyczyni się do długoterminowej poprawy ich jakości. 

Kierunki działań w tym zakresie powinny polegać na: budowie, rozbudowie  

i systematycznej modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowie oczyszczalni 

przydomowych w miejscach nie objętych zasięgiem sieci kanalizacyjnej; 

 działania podejmowane w ramach kierunków wskazanych powyżej, zwłaszcza  

w części dotyczącej ochrony jakości wód podziemnych, będą skutkowały 

poprawą jakości wody ujmowanej dla celów pitnych. Zapewnienie wody dobrej 

jakości mieszkańcom gminy zależeć będzie także od poprawy stanu 
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technicznego istniejącej sieci wodociągowej oraz wydajności i sprawności stacji 

uzdatniania wody.  
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Fot. 14. Panorama Osieka i Jeziora Kałębie 

 

 
Fot. 15. Panorama Suchobrzeźnicy 
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Fot. 16. Radogoszcz i Jezioro Kałębie 

 

 
Fot. 17. Suchobrzeźnica centrum 

 

 
Fot. 18. Wieś Łuby 
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Fot. 19. Osiek 

 

 
Fot. 20. Karszanek 

 

 
Fot. 21. Kasparus – centrum wsi 
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Fot. 22. Jezioro Tuszynek 
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