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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości 

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

aktualizacji dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu 

z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów 

stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów 

dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. 

W związku z powyższym wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie braku 

potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji 

dokumentu pt.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 24.03.2022 r., znak: 

WOO.410.121.2022.KB, uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie z dnia 23.03.2022 r., znak: 

NNZ.9022.1.140.20222, wskazał, że dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga opinii Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dotyczącej możliwości odstąpienia od 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej wskazanej ustawy, 

odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.inowroclaw.pl w 

zakładce  „Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia/Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i 

Funduszy Europejskich” oraz na stronie internetowej - 

http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/. 
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Załącznik nr 1. 

Rozważając odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

aktualizacji ww. dokumentu uwzględniono niżej wymienione uwarunkowania zgodnie z art. 49 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku: 

1) Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1 

ww. ustawy, w szczególności:  

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

W aktualizacji dokumentu LPR Inowrocław nie wprowadzono nowych działań o charakterze 

inwestycyjnym. W przypadku projektów wpisujących się w przedsięwzięcie rewitalizacyjne „Realizacja 

planu remontów i modernizacji budynków komunalnych służących do niwelowania problemów 

społecznych” dokonano pogrupowania dotychczasowych przedsięwzięć w 3 projekty inwestycyjne, 

których zakres jest zgodny ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach działania 6.2 

Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty te dotyczą już istniejących obiektów 

oraz infrastruktury, która znajduje się we władaniu Miasta Inowrocław.  

Do zakresu projektów rewitalizacyjnych wprowadzono jedynie działania o charakterze 

nieinwestycyjnym („miękkim”), których realizacja nie będzie związana z jakąkolwiek ingerencją  

w środowisko, stąd przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest bezcelowe. 

Wyznaczone w LPR Inowrocław cele, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz projekty 

służą zrównoważonemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu przy jednoczesnym utrzymaniu 

dobrego stanu środowiska i zachowaniu zasad ochrony przyrody. Działania podjęte w perspektywie 

długoterminowej będą miały korzystny wpływ na środowisko na obszarze Miasta Inowrocław. 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

Nie dokonywano zmian w dokumencie w zakresie powiązań programu rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi. Powiązanie dotyczy dokumentów: 

• Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 

2020+ - Program rewitalizacji Inowrocławia wykazuje zgodność z priorytetami rozwoju 

województwa: nowoczesne społeczeństwo, modernizacja przestrzeni wsi i miast, 

konkurencyjna gospodarka oraz kierunkami działań: rozbudzanie aktywności obywatelskiej  

i społecznej, chęci do współpracy, prowadzenia działań edukacyjnych, zachęcania do 

szerokiego otwarcia na świat oraz dążeń do znacznego przyspieszenia rozwoju obszarów 

wiejskich i miast, 

• Strategia Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z 

nim funkcjonalnie do 2020 r. - Bezpośrednio do problematyki rewitalizacji odnosi się 3 priorytet 

inwestycyjny (Rewitalizacja), w ramach którego założono przeprowadzenie działań 

pozwalających na realizację programów ożywienia gospodarczego, a także na rzecz 

rozwiązania kwestii społecznych, występujących na obszarach problemowych, 

uwzględnionych w Lokalnych Programach Rewitalizacji. 

• Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku – Inowrocław 2020+ - W Strategii 

wyszczególniono 5 priorytetów, w ramach których przewidziano cele rozwojowe. Odniesienia 

do procesu rewitalizacji można znaleźć w każdym priorytecie: 
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o I gospodarka i miejsca pracy, gdzie założono, że strefa gospodarcza powinna być 

pobudzana m.in. w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w programie rewitalizacji 

miasta; 

o II infrastruktura, a w szczególności cel rozwojowy: równomierny rozwój przestrzenny 

miasta, który obejmuje modernizację przestrzeni publicznej, m.in. w obszarze 

rewitalizacji wyznaczonym w programie rewitalizacji miasta; 

o III efektywny system edukacji, zakłada że przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do 

osób zamieszkujących obszary koncentracji problemów społecznych, w tym 

bezrobocia i słabych wyników w nauce, będą realizowane m.in. w ramach programu 

rewitalizacji Inowrocławia; 

o IV Inowrocław – atrakcyjne miejsce zamieszkania, przewiduje kontynuację wsparcia 

procesów rewitalizacji miasta na podstawie ustaleń programu rewitalizacji 

Inowrocławia, prowadzącej przede wszystkim do pozytywnych efektów społecznych 

(poprawy dostępności mieszkań i ich stanu), a także działania związane z rozwojem i 

modernizacją infrastruktury społecznej, które powinny być podejmowane w rejonach 

miasta o wysokiej koncentracji problemów społecznych w ramach prowadzonej 

polityki rewitalizacji miasta; 

o V zwiększenie znaczenia uzdrowiska Inowrocław - pośrednio wiąże się z procesem 

rewitalizacji, ponieważ zakłada działania takie jak: rewitalizacja fragmentu 

średniowiecznego muru miejskiego, budowa, rozbudowa ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo – jezdnych, czy wzmożona współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

• Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 - wszystkie cele, 

wymienione w tabeli poniżej, przyczynią się do eliminacji negatywnych zjawisk społecznych  

i są spójne z założeniami procesu rewitalizacji. 

Cel strategiczny Cel operacyjny 

• Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu rodzin 

Zapewnienie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 
kompleksowego wsparcia materialnego 
i aktywizującego 

• Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla 
osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu bezrobocia 

Aktywne wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu 
pracy 

• Rozwój i doskonalenie istniejącego systemu 
przeciwdziałania uzależnieniom, dostosowanego 
do zmieniających się potrzeb i zagrożeń 

Przeciwdziałanie uzależnieniom osób we wszystkich 
grupach wiekowych 

• Wsparcie osób bezdomnych oraz 
przeciwdziałanie bezdomności na terenie miasta 

Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym 

• Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom 
dotkniętym problemem przemocy domowej 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

• Zwiększenie udziału osób starszych 
i niepełnosprawnych w życiu społecznym 
i zawodowym 

1) Usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych 
oraz zapewnienie im właściwej opieki; 
2) Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz 
aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych 

• Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju 
dzieci i młodzieży 

1) Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich 
funkcjonowania, udzielanie pomocy rodzinom 
będącym w kryzysie, rozwijanie systemu wsparcia; 
2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich 
warunków do kształcenia, opieki i ofert spędzania 
czasu wolnego zgodnie z ich potrzebami 
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• Miejski Program Aktywności Lokalnej na lata 2014-2017 - Głównym celem tego dokumentu 

jest stworzenie warunków do pogłębiania integracji społecznej mieszkańców miasta 

Inowrocławia, w szczególności ze środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz 

podejmowanie działań w zakresie profilaktyki społecznej. Dla procesu rewitalizacji istotne są 

wszystkie cele wyznaczone w dokumencie, tj.  

o wykorzystywanie wszelkich form wspierania niematerialnego i materialnego służących 

pełnemu zaspokajaniu potrzeb społecznych; 

o wdrażanie inicjatyw obywatelskich mogących wesprzeć środowiska dotknięte lub 

zagrożone wykluczeniem społecznym; 

o aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia; 

o wspieranie różnych form aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej 

mieszkańców, w tym w szczególności korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; 

o promowanie i wspieranie postaw prospołecznych; 

o upowszechnianie dostępu do informacji, wiedzy i edukacji, poradnictwa i kultury 

poprawiających funkcjonowanie jednostki i grup społecznych. 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia - Większość wymienionych w PGN 

problemów dotyczy obszaru rewitalizacji, dlatego główne rekomendacje dla formułowanych 

w ramach PGN kierunków działań, szczególnie w obszarach problemowych,  uwzględniono  

w procesie rewitalizacji, np. termomodernizacja budynków mieszkalnych, użyteczności 

publicznej komunalnych i niekomunalnych, tworzenie miejsc aktywnego spędzania wolnego 

czasu czy poprawa jakości istniejących dróg. 

• Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 - Ze względu na koncentrację problemów 

społecznych w granicach obszaru rewitalizacji, w tym dysfunkcji występujących w rodzinach, 

w ramach programu rewitalizacji zaplanowano realizację projektów skierowanych do rodzin 

zamieszkujących obszar rewitalizacji, w szczególności rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Projekty rewitalizacyjne skierowane do 

rodzin wpisują się w cele Programu Wspierania Rodziny w Inowrocławiu, do których zaliczają 

się: 

o Wsparcie rodziny poprzez podnoszenie jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczej; 

o Eliminowanie czynników wywołujących sytuacje kryzysowe w rodzinie; 

o Ograniczanie umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej oraz stworzenie warunków 

umożliwiających im powrót do rodzin biologicznych; 

o Podniesienie zakresu i jakości działań profilaktycznych oraz prozdrowotnych 

programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób w rodzinie. 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania 

zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 

środowiska 

Według „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 

Ministra Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r. program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony 

przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. 

W LPR Inowrocław znajdują się przedsięwzięcia, które wychodzą naprzeciw problemom 

zidentyfikowanym w sferze środowiskowej – zanieczyszczeniu powietrza (spowodowanym niską 

emisją i emisją komunikacyjną), dużej ilości wyrobów zawierających azbest (niebezpiecznych dla 
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zdrowia ludzi) oraz niskiej świadomości w zakresie efektywności energetycznej i ochrony 

środowiska. Przewidziano zatem inwestycje, które poprzez modernizację i remont budynków 

służyć będą również podnoszeniu efektywności energetycznej tych obiektów. Z kolei przebudowa 

drogi może wpłynie na zwiększenie płynności ruchu i przyczyni się do zmniejszenia ilości 

emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń z silników spalinowych oraz redukcji hałasu. Aspekt 

środowiskowy podkreśla wyznaczenie celu odnoszącego się do sfery środowiskowej – celu nr 3 

„Poprawa stanu środowiska poprzez likwidację szkodliwego dla środowiska i zdrowia azbestu” oraz 

odpowiadającego mu kierunku działań „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest”.  

Wdrażanie założeń LPR Inowrocław przyczyni się m.in. do poprawy jakości środowiska na terenie 

Miasta Inowrocław, co może stać się istotnym czynnikiem wsparcia zrównoważonego rozwoju oraz 

wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Projekt dokumentu został 

opracowany w ścisłej korelacji z unijnymi i krajowymi aktami legislacyjnymi i realizacyjnymi oraz 

programami strategicznymi, wyznaczającymi już ramy dla celów wskazanych w dokumencie LPR 

Inowrocław. 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

W Polityce ekologicznej państwa 2030 wskazano najważniejsze trendy w obszarze środowiska: 

• przybierający na znaczeniu negatywny wpływ środowiska na zdrowie ludzi, 

• zwiększająca się konkurencja o zasoby, 

• rosnąca presja na ekosystemy, 

• nasilające się skutki zmian klimatu, 

• wyczerpywanie się dotychczasowych źródeł finansowania ochrony środowiska. 

Zagadnienia podjęte w LPR Inowrocław odwołują się zwłaszcza do: problemu jakości powietrza  

i jego zanieczyszczeń, niskiego poziomu świadomości społecznej, które to problemy zostały 

zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji w wyniku przeprowadzonej diagnozy. W ramach 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 4 „Realizacja planu remontów i modernizacji budynków 

komunalnych służących do niwelowania problemów społecznych” prowadzone będą działania 

wychodzące naprzeciw problemowi niskiej emisji i podnoszące efektywność energetyczną tych 

obiektów. Aktualnie, rozwiązanie problemu niskiej emisji jest jednym z priorytetowych obszarów 

działań samorządów. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków m.in. poprzez 

termomodernizację, jest jednym z istotnych działań służących ograniczaniu tej emisji.  

O bezpośrednim powiązaniu dokumentu z problemami dotyczącymi środowiska świadczy  

wyznaczenie w ramach LPR Inowrocław celu odnoszące się do sfery środowiskowej – celu nr 3 

„Poprawa stanu środowiska poprzez likwidację szkodliwego dla środowiska i zdrowia azbestu” oraz 

odpowiadającego mu kierunku działań „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest”. Cel ten odzwierciedla problemy zdiagnozowane zwłaszcza na podobszarze rewitalizacji 

Mątwy mieszkalne, gdzie zidentyfikowano występowanie azbestu oraz słaby stan budynków 

komunalnych, a także wysoką presję przemysłu na środowisko. 

2) Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

a) Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań 

Charakter zaproponowanego celu głównego, celów szczegółowych, kierunków działań i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, ich możliwy rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego 
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oddziaływaniem powodują, że realizacja działań realizowanych na ich podstawie nie spowoduje  

w określonym horyzoncie czasowym znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Założenia określone w LPR Inowrocław, cele i kierunki działań nie wiążą się z zasięgiem ponadlokalnym, 

długotrwałym i nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów 

naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej. Ponadto większość wyznaczonych kierunków 

działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych odnosi się do infrastruktury już istniejącej i do obszarów 

zabudowanych. Ze względu na zakres zaplanowanych inwestycji oddziaływanie nie będzie znaczne,  

a jego zasięg będzie lokalny. Nie przewiduje się w związku z realizacją ww. przedsięwzięć wystąpienia 

negatywnych skutków dla środowiska. Etap eksploatacji zmodernizowanych i wyremontowanych 

obiektów nie będzie wiązał się z pojawieniem się nowych, uciążliwych emisji do środowiska, a wręcz 

spowoduje ich redukcję. Obszar oddziaływania i zasięg przyszłych działań podejmowanych  

na podstawie założeń strategicznych będzie niewielki, na poziomie lokalnym. 

b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych 

Nie przewiduje się prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko, jak i odległość Miasta 

Inowrocław od granic kraju. Zarówno odległość od granicy państwa, charakter przedsięwzięć ujętych  

w LPR Inowrocław i ich lokalny zasięg oddziaływania na środowisko nie wskazują na możliwość 

oddziaływania transgranicznego. Przedsięwzięcia wpisane do LPR Inowrocław nie kwalifikują się do 

znacząco oddziałujących na środowisko. Zasadniczo negatywne oddziaływanie może pojawić się na 

etapie prowadzenia prac budowlanych, będzie więc krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu tych prac. 

Ponadto po zakończeniu etapu przebudowy/modernizacji/remontu nie pojawią się nowe, uciążliwe 

emisje do środowiska. W związku z czym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych. 

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska 

Realizacja nowych zadań określonych w aktualizacji LPR Inowrocław nie spowoduje wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z założonymi celami zakłada się, że 

ich realizacja spowoduje korzyści dla środowiska oraz poprawi komfort życia mieszkańców 

zwłaszcza obszaru rewitalizacji. Poprawie ulegnie także zdrowie ludzi poprzez zmniejszenie 

zanieczyszczeń powietrza w wyniku prowadzonych odnów wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Nieliczne negatywne skutki związane będą z powstawaniem odpadów, emisją 

zanieczyszczeń komunikacyjnych i wzmożonym hałasem w trakcie realizacji konkretnych 

inwestycji. Oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały i odwracalny. Ostatecznie 

jednak, w przypadku osiągania zakładanych celów, wskazuje się na przewagę oddziaływań 

korzystnie wpływających na funkcjonowanie środowiska i zapewnienie jego odpowiedniej jakości. 

Wszelkiego rodzaju projekty wskazujące na rozwój infrastrukturalny zakładają realizację procesów 

inwestycyjnych zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Aby zapewnić jak najmniejszą 

ingerencję przyszłych projektów inwestycyjnych w środowisko, w trakcie realizacji prac będą 

przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz 

przepisy BHP, a także zostanie zapewniona ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez 

unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu.  

Określone w ramach Programu zadania nie są działaniami, które mogą spowodować znaczące 

zmiany w środowisku oraz nie wpłyną na elementy przyrody poddane ochronie w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.). Uciążliwości, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji działań rewitalizacyjnych określonych w Programie, będą 

miały jedynie ograniczony zasięg oddziaływania (najbliższe otoczenie potencjalnej inwestycji, w 
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trakcie jej realizacji), będą odwracalne i nie będą powodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi 

i zagrożenia środowiska. 

3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów 

jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu 

Inowrocław położony jest na Wysoczyźnie morenowej lekko wyniesionej ponad wysadem solnym. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego („Atlas 

Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 1993-1997) obszar Miasta Inowrocław należy do prowincji 

Niżu środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionu 

Pojezierze Wielkopolskie oraz w końcowej klasyfikacji do mezoregionów Równina Inowrocławska 

i Pojezierze Gnieźnieńskie. Jest to środkowa część Kujaw, a więc teren gęsto zasiedlony już od 

czasów najdawniejszych. Duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa na tym terenie miała budowa 

geologiczna okolic – wysady solne i słone źródła. 

Istotnym czynnikiem rozwoju Inowrocławia są występujące na terenie miasta wody lecznicze, 

wydobywane od grudnia 2012 r. Na terenie miasta wydobywane są wody lecznicze ze złoża 

Inowrocław I („Źródło Królowej Jadwigi”) i Inowrocław II („Źródło Solankowe”). W mieście 

zlokalizowany jest zespół uzdrowiskowo-wypoczynkowy położony blisko centrum, w zachodniej 

części Inowrocławia. Uzdrowisko powstało w związku z występowaniem na tym terenie solanek, 

wykorzystywanych w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, chorób krążenia i innych.  

W XIX w. na terenie miasta istniała kopalnia soli, którą ostatecznie zlikwidowano w 1991 roku. 

Średnie roczne wydobycie wynosiło około 1,1 mln ton soli. Po zakończeniu eksploatacji 

obserwowane jest osiadanie gruntu. Zanotowane pomiary wykazały osiadanie rzędu 7 i 5 mm (od 

czasu zalania kopalni). Występują one odpowiednio na obszarze pomiędzy ulicami: Toruńską i Jana 

Kilińskiego oraz w rejonie ulicy Krótkiej. 

Inowrocław posiada cenne w skali regionu i kraju zasoby dziedzictwa kulturowego o dużych 

wartościach historycznych i artystycznych. Stanowią je zachowany i czytelny układ urbanistyczny 

miasta lokacyjnego i kolejnych etapów XIX w. nawarstwień zabudowy wychodzącej poza linie 

fortyfikacji miejskich, uzdrowiskowy zespół przestrzenny z krajobrazowym wnętrzem 

architektoniczno-przyrodniczym, dzielnica uzdrowiskowa z zakomponowanymi przed ogródkami 

we wnętrzach architektonicznych, zabytkowe obiekty sakralne: romańska bazylika mniejsza pw. 

Imienia Najświętszej Maryi Panny, gotycki kościół pw. Świętego Mikołaja i neostylowe: pw. 

Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, pw. Świętego Krzyża, pw. Opatrzności Bożej, pw. ŚŚ. 

Barbary i Maurycego, pw. Św. Józefa eksponowane w otoczeniu komponowanej zieleni.  

Zaproponowane w aktualizacji LPR Inowrocław nowe projekty rewitalizacyjne nie wpłyną 

negatywnie na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, które są wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu. Ze względu na rodzaj 

wpisanych do Programu zadań/przedsięwzięć nie przewiduje się, aby ich realizacja mogła 

spowodować negatywne skutki dla ww. obiektów.  

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym 

Na terenie Miasta Inowrocław występują formy ochrony przyrody w postaci pomników przyrody: 
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• grupa żywotników zachodnich rosnących w Parku Zdrojowym w Inowrocławiu, stanowiących 

własność komunalną pod zarządem Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, 

• dwa jesiony wyniosłe oraz lipa drobnolistna rosnące przy skrzyżowaniu ulic Orłowskiej i 

Toruńskiej w Inowrocławiu, 

• głaz narzutowy o nazwie „Edmund” znajdujący się w Parku Solankowym, w części zwanej 

Ogrodami Papieskimi, 

• dąb szypułkowy zwany Dębem Kasprowicza, 9 dębów szypułkowych, 2 platany klonolistne, lipa 

drobnolistna, iglicznica trójcierniowa, robinia grochodrzew, 3 żywotniki wschodnie, 4 topole 

białe, 2 topole czarne w Parku Solankowym, 

• topola czarna rosnąca na skwerze obok Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, 

• wierzba biała, drzewo o wyjątkowych walorach przyrodniczych wyróżniających się cechami 

osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, rosnące przy Al. Mikołaja Kopernika.  

Dane pochodzą z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (http://crfop.gdos.gov.pl), aktualne na 

dzień 03.03.2022 r. 

Lokalizacja nowych projektów rewitalizacyjnych znajduje się poza obszarami objętymi formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust.1 pkt. 1-3 tej ustawy.  
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Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

W odległości poniżej 1 km od pomników przyrody realizowane będą projekty: 

• 1.1. Klub Aktywnej Rodziny – projekt polegający na realizacji działań miękkich, społecznych, 

którego partnerem jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski - 

Przystań Kajakowo-Żeglarska ZHR przy ul. Poznańskiej 384 w Inowrocławiu - lokalizacja  

w odległości ok. 820 metrów od lipy drobnolistnej rosnącej przy drodze Inowrocław - Kruszwica 

w miejscowości Tupadły, 

• 1.4 MOC JEST Z NAMI oraz 1.5 ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY – projekt polegający na realizacji działań 

miękkich, społecznych, którego realizatorem jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

„GESAL” EUGENIUSZ SKOCZYŃSKI, ul. Składowa 6 w Inowrocławiu - lokalizacja w odległości ok. 

660 metrów od dębu szypułkowego w parku dworskim w miejscowości Kruśliwiec. 

Pozostałe nowe projekty znajdują się w większej odległości od form ochrony przyrody. 

Nowe projekty nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące 

oddziaływanie na obszary Natura 2000 oraz na obszary objęte ochroną prawną, ponieważ nie mają 

charakteru infrastrukturalnego i polegają na realizacji działań społecznych przyczyniających się m.in. 

do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Z uwagi na rodzaj 

zaplanowanych inwestycji nie przewiduje się trwałych negatywnych skutków dla obszarów 

chronionych. 

 

 


