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1. WSTĘP 
 

Prawidłowa gospodarka zasobami wodnymi oraz ściekami powstającymi w wyniku bytowania  

ludzi, działalności rolniczej i produkcyjnej jest jednym z podstawowych aspektów w świetle 

obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest przeanalizowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej gminy Czernikowo 

w oparciu o aktualny: 

- stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych gminy, 

- stopień skanalizowania terenu gminy, 

- stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczających zlokalizowanych           

na terenie gminy. 

W oparciu o powyższe informacje wskazano najpilniejsze potrzeby związane z gospodarką 

wodno-ściekową i niezbędne działania zmierzające do uregulowania gospodarki wodno-       

ściekowej na ternie gminy Czernikowo. 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

Gmina Czernikowo położona jest w południowo-wschodniej części powiatu toruńskiego,               

w otoczeniu gmin: Obrowo (powiat toruński), Zbójno i Ciechocin (powiat golubsko-              

dobrzyński) oraz Kikół, Bobrowniki i Lipno (powiat lipnowski). Południowo-Zachodnią granicę 

wyznacza rzeka Wisła, przez którą Czernikowo graniczy z gminami: Raciążek, Ciechocinek             

i Nieszawa (powiat aleksandrowski). Powierzchnia gminy wynosi 16937 ha, w tym użytki            

rolne 7813 ha (46,13%), lasy i grunty orne 7474 ha (44,13%), pozostałe grunty 1650 ha           

(9,74%). Liczba ludności obecnie zbliża się do 8500 mieszkańców i ma tendencję             

wzrostową. 

Gmina Czernikowo ma charakter rolniczy. Przemysł i drobna wytwórczość na terenie gminy 

reprezentowane są przez nieliczne zakłady, sektor rolno-spożywczy jest słabo wykształcony           

w stosunku do znacznego zaplecza surowcowego na terenie gminy. W świetle podziału 

fizycznogeograficznego Polski gmina Czernikowo leży w granicach dwóch mezoregionów:          

Kotliny Toruńskiej i Pojezierza Dobrzyńskiego. Na terenie gminy Czernikowo lasy zajmują           

7474 ha, co stanowi ponad 44% powierzchni całej gminy. Ich rozmieszczenie jest        

nierównomierne. Największe kompleksy leśne występują w obrębie Kotliny Toruńskiej,                 

w zasięgu tzw.  krainy  leśnej  Wielkopolsko  -  Pomorskiej. Głównym składnikiem drzewostanu 

 



jest sosna zwyczajna. Klimat gminy, podobnie jak powiatu i regionu, należy do typu  

przejściowego, charakterystycznego dla całego Niżu Polskiego. Geologia utworów 

powierzchniowych decyduje o rodzaju gleb występujących na terenie gminy. Na wysoczyźnie 

podstawowym typem gleb są gleby brunatne i gleby płowe. W dolinie Wisły podstawowymi 

rodzajami gleb są mady rzeczne oraz w mniejszym stopniu gleby hydrogeniczne. 

 

4. ZASOBY WODNE GMINY 
 

Pod względem hydrograficznym obszar gminy leży w dorzeczu Wisły oraz jej dopływów -            

rzeki Mień na południu i Drwęcy na północy. Większa część obszaru gminy odwadniana jest 

bezpośrednio do Wisły, która stanowi południowo - zachodnią granicę jej terenu. Północną          

część gminy odwadnia rzeka Lubianka - dopływ Drwęcy, a fragmenty południowe leżą w           

zlewni rzeki Mień. 

 
 

4.1.Wody powierzchniowe 
 

Rzeka Mień - położona na południu gminy, ma długość 53,5 km, przy czym na terenie gminy           

ma swój odcinek dolny i ujściowy. Charakteryzuje się zmiennym biegiem, licznymi             

meandrami. W górnej i dolnej części dorzecza dominują tereny leśne,                                   

a w środkowej tereny rolnicze. Rzeka jest odbiornikiem oczyszczonych cieków z miejskiej 

oczyszczalni w Lipnie (3200 m
3
/d) i ZOZ w Lipnie (306,4 m

3
/d). 

Rzeka Lubianka - jest lewobocznym dopływem Drwęcy o długości 30,5 km. Zlewnia                     

o powierzchni 292,6 km
2
 w przeważającej części użytkowana jest rolniczo. Rzeka nie jest 

odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Na terenie gminy występują liczne rowy         

melioracyjne, zarówno na wysoczyźnie, jak i w pradolinie. Brak jest większych stałych               

cieków. Do cieków okresowych zalicza się Strugę Osowską. 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są również jeziora, największe to: 

- Jezioro Steklińskie - położone na pograniczu z gminą Kikół o powierzchni 112,9 ha,           

objętości masy wody 12 045,6 tys. m
3
, głębokości średniej 4,0 m i maksymalnej                               

18,4 m. Leży ono w głębokiej na 15-20 m rynnie o stromych zboczach; 

- Jezioro Zacisze - niewielkie, o płaskich brzegach. Położone na południe od Jeziora 

Steklińskiego, poniżej krawędzi wysoczyzny; 

- Jezioro Kijaszkowskie (Mazowsze) - położone na północy gminy, jest jeziorem              

rynnowym, przez które przepływa Lubianka. Duża powierzchniowo zlewnia całkowita           

jeziora  posiada  urozmaiconą  rzeźbę  terenu,  jest  prawie całkowicie odlesiona, dominują 



 

w niej grunty orne. 

Ponadto teren gminy Czernikowo charakteryzuje się występowaniem licznych mokradeł                 

i podmokłych łąk będących ważnym elementem hydrograficznym, krajobrazowym                       

i przyrodniczym. Największy obszar bagienny znajduje się w dolinie Wisły pomiędzy ujęciem 

Mienia a Zieloną Kępą. Obszar ten jest często zalewany przy wysokich stanach Wisły. 

 
 

4.2. Wody podziemne 
 

Teren gminy Czernikowo należy do zasobnych w wody podziemne. Stwierdzono tu           

występowanie wód zarówno piętra kredowego, trzeciorzędowego, jak i czwartorzędowego.           

Wody kredowe występują w południowej części gminy na głębokości poniżej 100 m i mają          

często charakter napięty (wody subartezyjskie i artezyjskie). Zasoby tych wód szacuje się na          

ok. 750 m
3
/h. Wody trzeciorzędowe, głównie mioceńskie i plioceńskie, zalegają średnio na 

głębokości 60 - 90 m p.p.t. Wydajność tych poziomów określa się na ok. 1000 m
3
/dobę.  

Największe znaczenie użytkowe mają wody piętra czwartorzędowego. Teren gminy wchodzi 

częściowo w zasięg jednego z większych głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce  

(GZWP nr 141). Jest to zbiornik zlokalizowany w pradolinie Wisły, obejmujący znaczną część 

Kotliny Toruńskiej. Występuje w utworach czwartorzędowych na głębokości średniej ok.             

84 m p.p.t. Zasoby tego zbiornika oszacowano na ok. 141 tys. m
3
/dobę. Zasoby te podlegają 

szczególnej ochronie z uwagi na brak warstwy izolującej. 

 

5.WPŁYW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA JAKOŚĆ 

ZASOBÓW WODNYCH GMINY 
 

Monitoringiem jakości wód na terenie gminy Czernikowo objęta była rzeka Mień i Lubianka oraz 

jeziora: Steklińskie i Kijaszkowskie. Na terenie gminy Czernikowo brak jest podmiotów 

produkujących ścieki technologiczne na dużą skalę, w związku z tym na jakość zasobów        

wodnych główny wpływ ma niewłaściwy sposób odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 

zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego. 

 
 

5.1. Jakość wód powierzchniowych 
 

W 2002 roku rzeka Mień w dolnym odcinku prowadziła wody pozaklasowe, o czym          

zadecydowało stężenie azotu azotynowego i miano Coli. Najgorsze wyniki notowano na          

odcinku poniżej miasta Lipna, gdzie pozaklasowe były stężenia azotu azotynowego, fosforu 

ogólnego  i  miano  Coli.  Powyżej  Lipna  wody  rzeki  Mień  mieściły się w normach III klasy 



 

czystości. W porównaniu z 1999 rokiem zaobserwowano nieznaczną poprawę stanu             

czystości rzeki, co wyraża się mniejszym obciążeniem wód związkami fosforu.  

Lubianka na terenie gminy Czernikowo prowadziła w 1998 roku wody mieszczące się                     

w normach III klasy czystości pod względem fizykochemicznym. Jednakże stan sanitarny                

i stężenie chlorofilu osiągnęły wartości pozaklasowe. Obserwowano poprawę jakości wód                

wraz z biegiem rzeki, jednak bez zmian klasyfikacji ostatecznej. Charakter zanieczyszczeń           

oraz ich rozkład w ciągu roku wskazują na zanieczyszczenia obszarowe z terenów rolniczych        

jako główne źródło wpływające na stan czystości rzeki Lubianka. 

Jezioro Kijaszkowskie charakteryzuje się bardzo wysoką wartością rocznej wymiany wody,             

jest więc silnie uzależnione od swojej zlewni. Łubianka oraz dwa niewielkie dopływy wnoszą           

do jeziora znaczne ilości związków biogennych. Na południe od jeziora znajdują się stawy 

hodowlane, z których corocznie jesienią do Łubianki spuszczana jest woda. Jezioro         

Kijaszkowskie jest bardzo podatne na wpływy z zewnątrz. Podatność na degradację            

wykracza poza kategorię. Badania jakości wód jeziora wykazały, że koncentracje związków      

fosforu w 1997 roku odpowiadały III klasie czystości, a związków azotu wykraczały poza            

klasę. Wysoka zasobność w biogeny umożliwiła intensywny rozwój fitoplanktonu, którego  

wielkość oceniana na podstawie zawartości chlorofilu „a" wykraczała poza klasę. Zasobność           

w biogeny przyczyniła się także do silnego obciążenia jeziora materią organiczną,             

wyrażającą się dwoma wartościami BZT5 i ChZT. Przeważające w planktonie roślinnym            

nitkowate sinice ograniczyły przezroczystość wód latem do 0,5 m. Jednoczenie zachodzące            

w jeziorze procesy fotosyntezy i rozkładu materii organicznej znalazły wyraz                            

w niekorzystnych warunkach tlenowych. Powierzchniowe warstwy wody jeziora są             

przesycone tlenem, a przy dnie panują warunki beztlenowe. Intensywna gospodarka rolna 

przyczyniła się do wzrostu w wodzie soli mineralnych. Świadczy o tym pozaklasowa wartość 

przewodnictwa elektrolitycznego właściwego. Sumaryczna ocena jakości wód Jeziora 

Kijaszkowskiego wskazuje na ich pozaklasowy charakter. Najniższa wartość miana coli 

odpowiadała II klasie czystości. 

Jezioro Steklińskie jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z osiedla mieszkaniowego                  

w Steklinie. Ścieki te są oczyszczone w niedostatecznym stopniu, dlatego też zawierają           

znaczne ilości substancji biogennych oraz stanowią zagrożenie sanitarne. W bezpośrednim 

otoczeniu jeziora przeważają grunty orne. Pod względem podatności na degradację jezioro 

Steklińskie należy do II kategorii. Korzystne cechy morfometryczne jeziora równoważą wpływ 

warunków naturalnych występujących w zlewni. Jezioro Steklińskie jest zbiornikiem,                        

w którym latem występowała pełna stratyfikacja termiczna wody. Bardzo wysokie           

pozaklasowe koncentracje związków fosforu i azotu umożliwiły silny rozwój fitoplanktonu. 

Intensywne procesy fotosyntezy, możliwe z powodu znacznej zasobności jeziora w związki 

biogenne   spowodowały   przeplenienie   powierzchniowych   warstw   wody.  Jednocześnie 



 

mineralizacja obumarłej biomasy doprowadziła do całkowitego odtlenienia głębszych warstw         

wody. W warunkach beztlenowych nastąpiła intensywna dyfuzja fosforanów z osadów      

dennych, tak, że ich stężenie w wodzie naddennej przekroczyło ponad 12-krotnie           

dopuszczalną normę. Najwyższą wartość produkcji pierwotnej zarejestrowano w pobliżu                

dopływu cieków. Tu również zaobserwowano wyższe stężenia parametrów chemicznych                

w porównaniu ze stanowiskiem będącym poza bezpośrednim wpływem cieków.          

Przezroczystość wód wynosiła jedynie 0,6 m. Sumaryczna ocena stanu czystości wód             

jeziora Steklińskiego wskazuje na jego pozaklasowy charakter. Stan sanitarny jeziora         

odpowiada III klasie czystości i jest spowodowany dopływem cieków sanitarnych                

niewłaściwie oczyszczanych. 

 
 

5.2. Jakość wód podziemnych 
 

Na terenie gminy badania monitoringowe jakości wód podziemnych prowadzi się na bazie             

studni w Czernikowie, ujmującej wody czwartorzędowe z głębokości 43 m. Wyniki badań         

wskazują na średniąjakość wód (II klasa). W 2000 roku wody sklasyfikowane były do II klasy             

- niskiej jakości. W klasie III lub poza klasą sklasyfikowana jest mętność wody. Prowadzone           

przez służby sanitarno-epidemiologiczne w latach 1999-2002 badania wodociągów           

publicznych, zakładowych i lokalnych nie wykazały złego stanu sanitarnego pod względem 

bakteriologicznym. Zanotowano natomiast przypadki przekroczenia dopuszczalnych norm 

sanitarnych składu fizykochemicznego wody w wodociągu zakładowym Agencji Własności         

Rolnej Skarbu Państwa w Nowogródku, wodociągu publicznym w Czernikowie i wodociągu  

lokalnym Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilcze Kąty. Stwierdzono tam zwiększone              

ilości manganu i żelaza. 

 

6. GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD NA TERENIE 

GMINY 
 

Główne źródła zanieczyszczeń wód na terenie gminy to zarówno źródła punktowe jak                     

i źródła obszarowe. Źródła obszarowe to przede wszystkim oddziaływanie rolnictwa w tym:           

spływy z pól nawozów mineralnych i organicznych, w szczególności w przypadkach 

nieprzestrzegania zasad „dobrej praktyki rolniczej" podczas stosowania nawozów. Jeżeli            

chodzi o źródła punktowe dotyczy to głównie nielegalnych zrzutów ścieków socjalno-              

bytowych poza kanalizacją. Szacuje się, że wytwarzanych jest łącznie około 843 m
3
/d              

ścieków sanitarnych, z czego tylko 390 m
3
/d objętych jest systemem kanalizacji, co stanowi            

46%. Wynika z tego, że  około  54%  wytwarzanych  na  terenie  gminy  ścieków  sanitarnych 



 

odprowadzanych jest do środowiska w sposób niekontrolowany. Ogólnie można ocenić, że  

stopień skanalizowania gminy jest niski. Na omawianym obszarze działa jedna oczyszczalnia 

gminna w Czernikowie obejmująca swoim zasięgiem tylko miejscowość Czernikowo.            

Ponadto działa lokalna oczyszczalnia w Steklinie. Zasięg kanalizacji w Steklinie jest lokalny            

i ograniczony do istniejącego tam osiedla. Należy wskazać, że oczyszczalnia w Steklinie          

działa nieefektywnie, oczyszczane ścieki nie odpowiadają wymaganiom. Stan techniczny 

oczyszczalni w Czernikowie jest bardzo dobry, działa ona bez naruszania obowiązujących         

norm. Problemem jest natomiast niewielka rezerwa przepustowości, wynosi ona tylko 27          

m
3
/d, natomiast dla oczyszczalni w Steklinie - około 68 m

3
/d. Deficyt oczyszczania ścieków w skali 

całej gminy wynosi ponad 440 m
3
/d. 

W związku z powyższym analizując punktowe źródła zanieczyszczeń można wskazać, że 

najbardziej zagrożonym obszarem jest Jezioro Steklin - jako odbiornik niedostatecznie 

oczyszczonych ścieków z Osiedla Mieszkaniowego w Steklinie. Głównym problemem gminy          

jest natomiast niski wskaźnik skanalizowania jej obszaru oraz mała rezerwa przepustowości 

hydraulicznej oczyszczalni ścieków w Czernikowie. 

 

7. PLANOWANE DZIAŁANIA CELEM REGULACJI GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY 
 
 

Podstawowymi priorytetami ekologicznymi na obszarze gminy Czernikowo są: 

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, 

- ograniczanie spływu zanieczyszczeń obszarowych. 

Powyższe cele ujęte są w programie ochrony środowiska gminy Czernikowo i są zgodne                 

z dokumentami nadrzędnymi tj. powiatowym i wojewódzkim programem ochrony środowiska.  

Poza tym wykazują spójność z polityką ekologiczną państwa. 

Program regulacji gospodarki wodno-ściekowej zakłada do roku 2020r. budowę kanalizacji             

na obszarach nie skanalizowanych i rozbudowę kanalizacji na obszarach skanalizowanych. 

Ponadto zakłada rozbudowę obiektów oczyszczających celem zwiększenia ich          

przepustowości. Powyższe zapewni ochronę płytko zalegających wód podziemnych oraz        

ochronę wód powierzchniowych. Ponadto zapewni mieszkańcom gminy komfort wynikający             

ze zorganizowanego odprowadzania ścieków. 

 

7.1. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w świetle przepisów krajowych  

i unijnych 
 
 

Dyrektywa  91/271/EWG  w  sprawie  oczyszczania  ścieków  komunalnych  znalazła  swoje 



 

odzwierciedlenie w polskich przepisach, a konkretnie w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. -            

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm). W art. 43 ust. 3 cytowanej ustawy 

zobowiązano ministra właściwego do spraw środowiska do przygotowania krajowego          

programu oczyszczania ścieków komunalnych. Integralnymi częściami programu mają być: 

- wykaz aglomeracji podlegających wyposażeniu w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie  

ścieków, 

- wykaz  niezbędnych  przedsięwzięć  w zakresie budowy i modernizacji urządzeń 

kanalizacyjnych. 

Prace w tym zakresie trwają, a program ma być zatwierdzony przez Radę Ministrów do  

31.12.2004 r. Istotnym elementem programu oczyszczania ścieków komunalnych jest 

ustanowienie okresów przejściowych, które zgodnie z art. 208 Prawa wodnego uzyskały 

następujące terminy: 

- do 31.12.2015 r. powinny być wyposażone w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie cieków 

aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2000 do 15000, 

- do 31.12.2010 r. - aglomeracje powyżej 15000 RLM. 

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków może być wspierana finansowo          

unijnymi środkami, przede wszystkim z Funduszu Spójności, którego uruchomienie          

przewiduje się w latach 2004 - 2006. 

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są            

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do 

oczyszczalni ścieków. Na terenie omawianej gminy za aglomerację uznaje się Czernikowo,             

z powodu funkcjonującej tam oczyszczalni gminnej. Nominalna przepustowość hydrauliczna            

tej oczyszczalni wynosi 400 m
3
/d, co daje wielkość oczyszczalni na poziomie 2333 RLM.               

W związku z tym daje to możliwość objęcia miejscowości Czernikowo krajowym programem 

oczyszczania ścieków komunalnych. Chociaż istniejąca rezerwa przepustowości jest           

niewielka i wynosi zaledwie 27 m
3
/d ścieków. Druga oczyszczalnia odbierająca lokalnie              

ścieki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Steklin jest mniejsza. Jej wielkość określa się na około            

450 RLM. Szacowany deficyt systemów oczyszczania ścieków na terenie gminy wynosi            

ponad 440 m
3
/d. 

 
 

7.2. Harmonogram działań w zakresie regulacji gospodarki wodno-ściekowej 
 

Mając na względzie możliwości uzyskiwania pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej 

wskazane byłoby preferowanie rozwiązań gospodarki ściekowej kwalifikujących się do          

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Niewielka rezerwa przepustowości 

oczyszczalni   gminnej   ogranicza   istotny  rozwój   systemów   kanalizacyjnych   do   niej 



 

podłączonych. Należy zatem zdecydować o możliwościach rozbudowy oczyszczalni            

istniejącej lub założyć budowę nowych urządzeń oczyszczających. Działania koncepcyjne    

powinny być zamknięte najpóźniej do połowy 2004 r. 

Planuje się budowę 2 oczyszczalni  ścieków  o  przepustowości  po  około  100 m
3
/dobę,  które         

będą obsługiwały wsie Mazowsze i Kijaszkowo oraz Osówkę. Cała zwarta zabudowa        

miejscowości  będzie objęta  systemem kolektorów sanitarnych. Realizacja oczyszczalni                

i kolektorów nie będzie mogła być objęta krajowym programem oczyszczania ścieków  

komunalnych. Możliwe będzie natomiast pozyskiwanie środków z funduszy celowych, w tym 

funduszy ochrony środowiska. Budowa oczyszczalni przyczyni się do ograniczania  

niekontrolowanej emisji ścieków do środowiska oraz poprawę jakości wód, w tym rzeki               

Lubianki i Jeziora Kijaszkowskiego. Oddzielnym problemem jest dostosowanie efektywności 

technologicznej oczyszczalni w Czernikowie do obowiązujących wymagań.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków,                

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie              

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799)  

wprowadziło dla mniejszych oczyszczalni łagodniejsze warunki odprowadzania ścieków niż 

dotychczas. Przede wszystkim nie ma obowiązku usuwania związków fosforu i azotu                      

w rozmiarach większych niż te, które towarzyszą redukcji związków węgla wyrażonych BZT5                  

i  ChZT.  Obecnie  efektywność działania  oczyszczalni jest wystarczająca,  jednak 

przekroczenie nominalnej ilości ścieków może spowodować naruszenie wymaganych norm.        

Teren gminy to także rolnicza przestrzeń produkcyjna, dlatego też realizując podstawowe         

kierunki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie pod kątem ograniczania 

związków azotowych w środowisku wodnym, należy zwrócić uwagę na zanieczyszczenia       

punktowe pochodzące z rolnictwa. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu począwszy od         

roku 2008 będą wymagane we wszystkich gospodarstwach rolnych szczelne płyty do        

gromadzenia obornika oraz zbiorniki na gnojowicę. Muszą one zapewnić 4-miesięczny okres             

przechowania   nawozów  naturalnych.   Jako  priorytetowe   należy  uznać  inwestycje           

w gospodarstwach rolnych o dużych obsadach inwentarza żywego np. powyżej 50 DJP              

(duża   jednostka    produkcyjna   lub   duża   jednostka   przeliczeniowa),   położonych        

w obszarach wrażliwych. Obszary takie zgodnie z Prawem wodnym powinny być               

wyznaczone do końca 2004 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                

w Gdańsku. 

Istotnym źródłem zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych gminy Czernikowo            

są zanieczyszczenia obszarowe z terenów intensywnego rolnictwa. Zagrożenie to dotyczy                

w szczególności północnej, odkrytej (bezleśnej) części gminy. W wyniku zachodzących           

przemian w rolnictwie, prowadzących do wzrostu intensywności i koncentracji produkcji                

rolnej  może  nastąpić  w  zrost  zanieczyszczeń  obszarowych  z  terenów  rolniczych. 



 
 

Spowodować to może przyspieszenie eutrofizacji wód powierzchniowych, a w szczególności              

jezior: Steklin, Kijaszkowskie i Liciszewskie. 

Działaniem redukującym wpływ rolnictwa na jakość zasobów wodnych jest jego ekologizacja              

m.in. przez realizację programów rolnośrodowiskowych. Bardzo ważnym kierunkiem działań            

będzie tworzenie biologicznych stref ochronnych wzdłuż linii brzegowych cieków,                             

a w szczególności jezior. Ważnym elementem ochrony wód będzie odtwarzanie i budowa              

nowych śródpolnych oczek wodnych, które działać będą jako sorbent biogenów                    

spływających z pól uprawnych. Powyższe działania pozwolą na uzyskanie poprawy struktury 

przyrodniczej przestrzeni rolniczej oraz ograniczą spływ zanieczyszczeń obszarowych                         

z terenów rolniczych. Bardzo ważnym elementem ograniczania negatywnego oddziaływania             

rolnictwa na zasoby wodne będzie intensywna edukacja rolników w zakresie wdrażania               

Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 

Do końca roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań                  

proekologicznych w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

■ Rozbudowa oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK" w Steklinie, budowa rowu               

odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Teklińskiego i przewodów            

kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią. 

■ Rozbudowa systemów kanalizacyjnych w ramach krajowego programu oczyszczania          

ścieków komunalnych - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                 

w miejscowości Czernikowo: 
 

> 2006 - 2007 Przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej                           

w miejscowości Czernikowo w ulicach: Słowackiego, 3-go Maja, Szkolna, Nowe Osiedle 

etap II; 

> 2008 - 2009 Przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej                                  

w miejscowości Czernikowo w ulicach: Toruńska, Kolejowa, Strumykowa, Oś.  

Mickiewicz etap III; 

> 2010 - 2011 Przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej                              

w miejscowości Czernikowo w ulicach: Zajączkowo, Wiśniowa, Polna,                 

Targowa, Cicha etap IV. 
 

■ Objęcie systemem kolektorów sanitarnych całej zwartej zabudowy. 

■ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo. 

■ Przeprowadzenie weryfikacji dotychczasowych programów kanalizowania gminy na                

rzecz rozwiązań preferujących rozwijanie systemów kanalizacyjnych i oczyszczania            

ścieków kwalifikujących się do krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

Do 30.06.2004. 

  ■   Likwidacja zrzutu cieków z oczyszczalni Spółdzielni Mieszkaniowej w Steklinie do 



 
 

Jeziora Steklin w ramach realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków          

komunalnych. 

■ Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla wsi Osówka oraz Mazowsze                   

i Kijaszkowo. 

■ Rozbudowa systemów kanalizacyjnych lokalnych — oczyszczalnie przyzagrodowe.           

Ponadto działania zmierzające do: 

■ Ograniczania zanieczyszczeń obszarowych poprzez budowę płyt obornikowych,               

zbiorników na odcieki, gnojówkę i gnojowicę. 

■ Realizacja zadań w zakresie zwiększania zasobów wodnych i bezpieczeństwa           

powodziowego gminy. 

■ Ograniczanie zużycia wody w procesach technologicznych. 

 

Możliwe źródła finansowania wydatków związanych z inwestycjami w zakresie regulacji              

gospodarki wodno-ściekowej jak i innymi inwestycjami ekologicznymi zostały szczegółowo               

opisane w Programie Ochrony Środowiska Gminy Czernikowo na lata 2004-2010                              

z perspektywą na lata 2011-2020. 

 


