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 Wstęp   

Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego została 
opracowana w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013 i jego uszczegółowienie przygotowane przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego w październiku 2007 r. oraz strategiczne 
cele powiatu ujęte w powiatowej strategii rozwoju.      
 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu jest uszczegółowieniem zapisów strategii 
rozwoju w wymiarze krótkookresowym – 3 letnim i dłuższym, uwzględniającym 
okres do 2013 roku. Jego zakres merytoryczny obejmuje informacje o planowanych 
projektach i zadaniach inwestycyjnych na lata 2007 - 2010, wraz ze wskazaniem 
źródeł finansowania. Wykaz projektów i zadań inwestycyjnych na lata następne tj. 
2011 –2013 przygotowany został w formie indykatywnej. Tak opracowany Plan  
jest zarazem dokumentem uwzględniającym inne sektorowe programy operacyjne 
m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki.          
 Przy aktualizacji Planu zastosowano zasady programowania, partnerstwa i 
dodatkowości, co oznacza, że dokument ma charakter wieloletniego planu 
budżetowego, a środki Unii Europejskiej nie będą zastępować środków budżetu 
powiatu, lecz jedynie wspierać osiąganie założonych celów rozwojowych.  
 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu będzie zarządzany i nadzorowany przez 
Zarząd Powiatu, a kontrolę nad jego realizacją będzie pełniła Rada Powiatu 
Nowodworskiego. 

I. Teren realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
 

1. Charakterystyka obszaru realizacji planu  
 
 Powiat nowodworski leży w środkowej części województwa mazowieckiego i 
graniczy  z pięcioma powiatami : pułtuskim, płońskim, sochaczewskim, 
legionowskim, warszawskim zachodnim.     
 W skład powiatu nowodworskiego, obejmującego obszar o powierzchni 691,6 
km2 , wchodzą : gmina miejska Nowy Dwór Mazowiecki, dwie gminy miejsko-wiejskie 
Zakroczym i Nasielsk oraz trzy gminy wiejskie - Czosnów, Leoncin i Pomiechówek.  

Przez teren powiatu przebiegają krajowe drogi i linie kolejowe. Dobre 
powiązania zapewniają magistrala kolejowa E-65 Warszawa-Gdańsk i drogi krajowe: 
nr S7 (Gdańsk - Mława - Płońsk - Warszawa - Kraków - Chyżne ), nr 62 (Włocławek - 
Płock - Wyszogród - Nowy Dwór Mazowiecki – Wyszków) oraz drogi wojewódzkie : 
nr 630 (Nowy Dwór Mazowiecki – Jabłonna), nr 631 (Nowy Dwór Mazowiecki – 
Wieliszew – Nieporęt), nr 579 (Kazuń Polski – Leszno – Błonie) i nr 575 (Kazuń 
Nowy – Kamion – Płock).    

 
      2. Środowisko przyrodnicze  
 Głównymi atutami środowiska przyrodniczego powiatu nowodworskiego są 
wysokie walory krajobrazowe wiążące się z obecnością lasów, wód 
powierzchniowych stojących i płynących oraz urozmaiconą fauną i florą. Teren ten 
wyróżnia się zróżnicowaniem siedliskowym i ogromną bioróżnorodnością. Występują 
tu obszary i obiekty przyrodnicze cenne nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale i 
międzynarodowej (Kampinoski Park Narodowy). Wśród licznych gatunków zwierząt 
rzadkich i chronionych ogromne bogactwo cechuje ornitofaunę. Ponadto są tu liczne 
pomniki przyrody i wiele gatunków roślin chronionych.  
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Powiat nowodworski, dzięki szczególnym  walorom przyrodniczym, ma 
ogromny potencjał ekologiczny, zarówno w skali kraju jak i Europy. O tak wysokiej 
pozycji decyduje koncentracja korytarzy ekologicznych (o znaczeniu 
międzynarodowym), wykształconych w dolinie Wisły i Narwi oraz korytarza 
ekologicznego (o randze krajowej), powiązanego z doliną Wkry. Ten skoncentrowany 
układ  ekologiczny pełni węzłową funkcję w koncepcji krajowej sieci powiązań 
przyrodniczych   ECONET-POLSKA. 

Obszar węzłowy o randze międzynarodowej to Kampinoski Park Narodowy, 
którego środkowa i północna część leży w gminach Leoncin i Czosnów. Walory 
przyrodnicze parku oraz prowadzone na jego terenie działania ochronne zyskały 
międzynarodową aprobatę. W styczniu 2000 roku Kampinoski Park Narodowy został 
uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat  Biosfery.  

Ponadlokalne znaczenie ma ciąg ekologiczny: środowiska leśne w rejonie 
Nieporętu (pow. legionowski) łączące się z lasami Puszczy Białej (pow. pułtuski) i 
Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym, które poprzez dolinę Narwi łączą się z 
węzłem ekologicznym Kotliny Warszawskiej.  
   W oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody  i inne ustawy szczegółowe na 
terenie powiatu nowodworskiego ustanowione zostały:  
• Kampinoski Park Narodowy  o pow. 15 604.5 ha (pow. ogółem 35.7 tys. ha),  
• rezerwaty przyrody łącznie o pow. 1 354.1 ha, 
• obszar chronionego krajobrazu o pow. 26 188.2 ha, 
• użytki ekologiczne (9,1 ha w gm. Nasielsk). 

Prawną ochroną objęte są obszary o łącznej powierzchni 42 236.5 ha (co 
stanowi 61% ogólnej powierzchni powiatu) i 85 pomników przyrody.  

     
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym 
wdrażaniem planu 

 
1. Sfera społeczna 

 Powiat nowodworski należy do średnich powiatów w skali województwa 
mazowieckiego, zarówno pod względem potencjału ludnościowego, jak i poziomu 
gospodarczego. Tak jak i inne powiaty napotyka trudności w realizacji swoich 
kompetencyjnych funkcji głównie z powodu niedoboru środków finansowych na 
wypełnianie powierzonych  przez ustawy zadań własnych.   
 W sferze społecznej, w okresie ostatnich trzech lat, powiększył się obszar 
zadań obejmujących różne formy wsparcia mieszkańców, którzy znaleźli się w 
trudnych warunkach życiowych.  
 Jednocześnie powiat nowodworski dysponuje zasobami umożliwiającymi 
przyszły rozwój, do których należą m.in.: dziedzictwo kulturowe, walory środowiska i 
krajobrazu, wolne tereny pod inwestycje, zwłaszcza należące do mienia  
powojskowego oraz bliskość położenia z aglomeracją warszawską.  
 

1.1 Demografia 
 Na podstawie danych wynikających z ewidencji ludności prowadzonej przez 
urzędy gmin wg stanu na dzień 30.06.2007 roku powiat nowodworski liczy 75 209 
mieszkańców, co stanowi ok. 1,5 % ogólnej liczby mieszkańców województwa 
mazowieckiego. Wśród mieszkańców powiatu przeważają kobiety, które stanowią 
51,2% ogółu ludności. W powiecie nowodworskim 49,1% ludności mieszka na wsi. W 
porównaniu do stanu z 30 czerwca 2004 r. liczba mieszkańców nieznacznie wzrosła 
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o 100 osób, przy czym nastąpił niewielki spadek ludności w miastach o 53 osoby i 
przyrost o 353 osoby na terenach wiejskich. 
 

Miasta  Gminy  

Lp. 

 

Nazwa gminy 

 

Ogółem 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni  Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1 Zakroczym 6225 3185 3040 3307 1692 1615 2918 1493 1425 

2 Pomiechówek 8620 4439 4181 - - - 8620 4439 4181 

3 Czosnów  8404 4312 4092 - - - 8404 4312 4092 

4 Leoncin 4989 2525 2464 - - - 4989 2525 2464 

5 Nasielsk  19479 9790 9689 7477 3829 3648 12002 5961 6041 

6 
Nowy Dwór 
Mazowiecki 27492 14273 13219 27492 14273 13219 

- - - 

 Razem 75209 38524 36685 38276 19794 18482 36933 18730 18203 

 
 

Ludność Powiatu Nowodworskiego: 
Ludność ogółem  75209 

Mężczyźni 36685 

Kobiety 38524 

Na 1 km 
2 

108,7 

Kobiety na 100 mężczyzn 105 

Miasta: ogółem 38276 

Miasta: mężczyźni 18482 

Miasta: kobiety 19794 

Wieś: ogółem 36933 

Wieś: mężczyźni 18203 

Wieś: kobiety 18730 
Dane: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z gmin powiatu  
 

1.2 Rynek pracy i bezrobocie 
Na dzień 30 czerwca 2007 r. w powiecie nowodworskim zarejestrowanych 

było 3000 bezrobotnych, w tym 1614 kobiet. Stopa bezrobocia w powiecie osiągnęła 
poziom 13,2% i zmniejszyła się w porównaniu do stanu z 30.06.2004 r. o 10,6%. 
Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy, a szczególnie wyraźny i utrzymujący się 
od 2004 r. spadek stopy bezrobocia, to m.in. pozytywne oddziaływanie systemu 
dofinansowania ze środków unijnych powiatowych zasobów ludzkich, lepsza 
koniunktura gospodarcza oraz otwarcie dla naszych obywateli zagranicznych rynków 
pracy. Nadal zjawiskiem niepokojącym jest duża liczba zarejestrowanych długotrwale 
bezrobotnych wynosząca 1881 osób, w tym 1054 kobiet, co stanowi 63% ogółu 
bezrobotnych. W ewidencji bezrobotnych PUP na koniec czerwca 2007 r. było 479 
osób w wieku do 25 roku życia, w tym 285 kobiet oraz 1146 osób w wieku 45-59 lat.  

 Pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy ilustruje poniższa tabela. 
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Z tego wg czasu pozostawania bez 
pracy w miesiącach 

Liczba 
bezrobo

t 

Z tego wg czasu pozostawania bez 
pracy w miesiącach 

Wyszczególnienie 
Liczba 
bezrobot 
ogółem do 1 1–3 3–6 6–12 12–24 

pow. 
24 

wśród 
kobiet 

do 1 1–3 3–6 6–12 
12–
24 

pow. 24 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15–17 lat - - - - - - - - - - - - - - 

18–24 479 113 89 73 100 51 53 285 73 45 36 54 42 35 

25–34 805 59 92 133 160 125 236 507 25 46 68 101 90 177 

35–44 538 33 43 59 102 76 225 309 17 19 28 56 56 133 

45–54 853 44 62 94 125 116 412 409 20 28 36 67 58 200 

55–59 293 8 16 28 45 47 149 104 0 3 5 15 13 68 

W

i

e

k 

60–64 lata 32 0 0 5 4 1 22 Wiek emerytalny kobiet 

wyższe 112 12 16 26 31 11 16 75 9 10 15 25 7 9 

policealne i średnie zawodowe 603 73 76 77 120 86 171 372 40 38 42 76 64 112 

średnie ogólnokształcące 281 55 46 32 43 32 73 198 40 25 22 30 26 55 

zasadnicze zawodowe 1014 67 81 141 203 139 383 453 26 31 41 82 80 199 

W

y

k

s

z

t

a

ł

c

e

n

i

e 

gimnazjalne i poniżej 990 50 83 116 139 148 454 510 20 37 53 80 82 238 

do 1 roku 350 28 36 43 55 52 136 210 15 19 22 32 38 84 

1–5 527 52 55 76 114 67 163 308 28 31 41 58 47 103 

5–10 450 24 41 64 91 72 158 257 13 20 30 58 48 88 

10–20 551 31 48 67 93 65 247 277 16 20 29 54 35 123 

20 –30 389 25 36 50 62 61 155 145 8 11 19 31 22 54 

30 lat i więcej 101 10 7 25 24 17 18 18 0 2 5 3 6 2 

S

t

a

ż

 

p

r

a

c

y

 

o

g

ó

ł

e

m 

bez stażu 632 87 79 67 97 82 220 399 55 38 27 57 63 159 

Ogółem 3000 257 302 392 536 416 1097 1614 135 141 173 293 259 613 

 
Dane : Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, 30 czerwca 2007 r.  

 
1.3 Kultura, oświata i organizacje pozarządowe.  

 
Na terenie powiatu  nowodworskiego funkcjonuje sześć szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym jedna specjalna, sześć szkół niepublicznych dla 
dorosłych, prowadzących kształcenie w systemie zaocznym i wieczorowym oraz 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Łącznie w placówkach powiatowych 
pobiera naukę 1814 uczniów w 75 oddziałach. Istniejąca sieć szkół i placówek 
zaspokaja potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego i specjalnego. W miarę potrzeb i tendencji występujących na 
rynku pracy będą następowały korekty kierunków nauczania i kształcenia młodzieży 
w nowych zawodach i specjalnościach. Powiatowa infrastruktura edukacyjna 
wymaga modernizacji i rozbudowy swojej bazy o obiekty sportowe zapewniające 
prawidłowy rozwój młodzieży.   

Wykaz szkół i placówek oświatowych, dla których powiat nowodworski 
jest organem prowadzącym: 
 

Lp. Szkoła lub placówka oświatowa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Liczba 

nauczycieli/pracowni
ków pedagogicznych  

1. 
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze 
Mazowieckim  

403 14 33 

2. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku  173 6 14 

3. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pomiechówku  

296 13 25 

4. 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim  

505 22 38 

5 Zespół Szkół Specjalnych  53 5 14 

6 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku  384 15 28 

7 Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna  - - 15 

 Razem 1814 75 167 

 
W ewidencji prowadzonej przez starostę nowodworskiego znajduje się 

obecnie 18 klubów sportowych i 36 Uczniowskich Klubów Sportowych. W ewidencji 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych są  zarejestrowane  92 podmioty.  
 
1.4 Bezpieczeństwo publiczne, pożarowe i socjalne. 
 
      1.4.1 Główne zagrożenia występujące w powiecie : 
 
1. Przestępczość pospolita i zorganizowana, a w szczególności:  

a) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu popełniane niejednokrotnie z pobudek 
chuligańskich i pod wpływem alkoholu, w tym rozboje i wymuszenia 
rozbójnicze 

b) przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieże z włamaniem, kradzieże 
cudzej rzeczy, w tym samochodu, 

2. Patologie społeczne (np. narkomania, alkoholizm)  
3. Zagrożenia komunikacyjne, w tym: 

a) dla ruchu pieszych i zmotoryzowanych  
b) jazda pod wpływem alkoholu i jazda z nadmierną prędkością  
c) związane z nasileniem ruchu pojazdów na drogach 

4. Zagrożenia pożarowe, na które ma wpływ:  
a) duże nasycenie instalacjami komunalnymi,  
b) duża intensyfikacja ruchu drogowego i kolejowego,  
c) zalesienie powiatu przy dużej penetracji turystycznej,  
d) stałe zewnętrzne zagrożenia - magazyn chloru w Wieliszewie,  
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5. Zagrożenia chemiczno-ekologiczne wynikające z transportu i 
     magazynowania toksycznych środków przemysłowych.  
6. Zagrożenia powodziowe - Wisła i Narew, zapora w Dębem. 
7. Zagrożenia epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się chorób 
    zakaźnych, bioterroryzm. 
8. Zagrożenia socjalne, w tym:  

a) patologie społeczne, 
b) przemoc w rodzinie  

Najczęściej występujące zdarzenia przestępcze w okresie styczeń-maj 2007 
roku w  stosunku do analogicznego okresu w 2006 roku oraz efekty ich 

zwalczania. 
 

Postępowania  
wszczęte 

Przestępstwa 
stwierdzone 

Wskaźnik 
skuteczności 
ścigania 

Dane 

2006 2007 Wskaźnik 
dynamiki 

2006 2007 Wskaźnik 
dynamiki 

2006 2007 

Ogólne 930 1042 112,0 1067 1136 106,5 63,8 
 

73,6 

Kryminal. 704 657 93,3 769 692 90,0 50,7 58,0 
 

Uszkodz. 
mienia 

53 51 96,2 45 49 108,9 28,3 38,8 

Kradz. 
mienia 

194 165 85,1 219 174 79,5 32,7 38,0 

Kradz. 
samoch. 

19 7 36,8 17 9 52,9 22,2 50,0 

Rozbój, 
wymusz. 

36 29 80,6 35 41 117,1 63,9 61,0 

Kradz. 
z włam. 

152 135 88,8 160 148 92,5 13,7 
 

26,2 

Przest. 
narkot. 

16 15 93,8 45 45 100,0 100,0 100,0 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego 
Komenda Powiatowa Policji wdraża wiele nowych i realizuje sprawdzone dotąd 
programy prewencyjne. Aktualnie funkcjonują i realizowane są następujące programy 
prewencyjne:                                         

• „Razem bezpieczniej” – rządowy program, którego celem są zintegrowane 
działania różnych instytucji w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zminimalizowanie patologii. 

• „Bezpieczne Miasta” – podprogram „Razem bezpieczniej”, swoim zasięgiem 
obejmuje miasto Nasielsk. Szczególny nacisk jest położony na 
zminimalizowanie przestępstw i wykroczeń najbardziej dokuczliwych 
społecznie. 

• „Bezpieczeństwo nasze i innych” – również w ramach programu „Razem 
bezpieczniej”, pierwsza wspólna akcja prewencyjna Policji i Straży Pożarnej, 
która swoim zasięgiem objęła cały powiat. Skierowana była do dzieci i 
młodzieży uczącej się, a przesłanie było takie, że nawet najmłodsi mieszkańcy 
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naszego powiatu mogą bardzo skutecznie pomóc innej osobie, a nawet 
uratować życie.  

• „Reaguj. Powiadom. Nie toleruj” – program wdrożony w listopadzie 2005 roku 
polegający na współpracy policji ze społeczeństwem, samorządem lokalnym, 
instytucjami, mediami i innymi. 

• „Bezpieczne Ferie” – program prewencyjny funkcjonujący w ferie od wielu lat, 
dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

• „Bezpieczna Szkoła” – program zapobiegający występowaniu różnego rodzaju 
zjawisk patologii w szkołach i ich okolicach (w jego ramach realizacja 
podprogramów „Stop narkomanii”, „Czy psy muszą gryźć”,  „Bezpieczne 
boisko”) 

• „Edukacja prawna w szkołach” - która ma na celu podniesienie świadomości 
młodzieży. 

• „Bezpieczna droga do szkoły”- od wielu lat jest realizowana akcja, cyklicznie co 
rok.  

• „Bezpieczny Przejazd”- wspólnie z SOK – cyklicznie na zlecenie KSP lub z 
własnej inicjatywy. Program dotyczy przejazdów kolejowych strzeżonych i 
niestrzeżonych i bezpiecznego przejazdu przez nie. 

• „Bezpieczna Kolej”- program realizowany cyklicznie, zlecany przez KSP lub z 
własnej inicjatywy. Wspólnie z SOK czuwanie nad bezpieczeństwem 
pasażerów podczas przejazdów pociągami, ale także podczas oczekiwania na 
pociągi na dworcach i peronach PKP.  

• „Program zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym w powiecie            
nowodworskim na lata 2003-2007. Trwa od września 2003 roku. 

• „Program przeciwdziałania przemocy domowej wobec sprawców przemocy. 
Trwa od marca 2005r. 
Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i występujących zagrożeń 

wytyczono cele strategiczne, do których należą:  
1) podniesienie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród lokalnych 

społeczności powiatu nowodworskiego, 
2) przełamanie niechęci mieszkańców do współpracy z instytucjami 

odpowiedzialnymi za porządek publiczny, 
3) aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz poprawy 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
4) maksymalne wykorzystanie możliwości powiatu i wchodzących w jego skład 

gmin, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w 
działaniach edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

5) stworzenie trwałych mechanizmów koordynujących funkcjonowanie wszystkich 
służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w powiecie, 

6) doposażenie służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za szeroko pojęte 
bezpieczeństwo, w celu podniesienia efektywności ich działań w zakresie 
rozpoznawania, monitorowania i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

 
 1.4.2 Bezpieczeństwo pożarowe  

Bezpieczeństwem pożarowym i prowadzeniem akcji ratowniczych na terenie 
powiatu zajmuje się Państwowa Powiatowa Straż Pożarna i 21 jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Sukcesywnie ulega poprawie wyposażenie jednostek w 
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nowoczesny sprzęt gaśniczy. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza posiada obecnie 4 
wozy gaśnicze, 1 samochód ratownictwa drogowego, podnośnik SHD 21, samochód 
cysternę, samochód dowodzenia i łączności z osprzętem.  Ponadto z uwagi na 
położenie powiatu i znaczny obszar akwenów wodnych PSP wyposażona jest w 
sprzęt ratownictwa wodnego: transporter gąsienicowy, pompy i motopompy o dużej 
wydajności, agregaty prądotwórcze i dwie łodzie motorowe.  

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim jeszcze w 2007 r. 
uruchomi zintegrowany system łączności z zespolonymi służbami, który będzie służył 
do koordynacji działań ratowniczych Powiatowego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. Ułatwi to obywatelom zgłaszanie zagrożeń, a także przyczyni się do 
usprawnienia wyjazdów służb i podmiotów ratowniczych, poprawy koordynacji 
działań pomiędzy uczestnikami akcji ratowniczych oraz pozwoli na efektywniejsze 
wykorzystanie sił i środków uczestników akcji ratowniczych.  

1.4.3 Bezpieczeństwo socjalne  
W powiecie nowodworskim z pomocy społecznej korzysta ok. 6 % 

mieszkańców, a łącznie z rodzinami wsparcia wymaga ok. 12 tys osób tj. 16 % 
mieszkańców powiatu. Stała i doraźna pomoc dla potrzebujących udzielana jest 
przez samorządy gminne w ramach swoich kompetencji. Samorząd powiatowy 
organizuje zapewnienie usług w domach pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym, rodzinnych domach dziecka, wspiera i udziela pomocy rodzinom 
zastępczym, pomaga w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz prowadzi działalność dot. orzecznictwa o niepełnosprawności i 
o stopniu niepełnosprawności. W ramach swoich kompetencyjnych zadań powiat w 
zakresie rehabilitacji zawodowej gospodaruje środkami finansowymi PFRON, 
kierowanymi m.in. na: przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich 
niepełnosprawności, na adaptację pomieszczeń w zakładach pracy dla osób 
niepełnosprawnych oraz na udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. W zakresie rehabilitacji społecznej powiat  
dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne, zakupy sprzętu rehabilitacyjnego i 
przedmiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych oraz przedsięwzięcia 
dotyczące niwelowania barier architektonicznych i w komunikowaniu się. 

Z uwagi na powiększanie się grupy osób w wieku poprodukcyjnym oraz 
utrzymywanie się obszarów niedostatku materialnego wśród rodzin o najniższych 
dochodach będzie wzrastało zapotrzebowanie na nowe miejsca w domach pomocy 
społecznej, rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Nieodzownym stanie się  pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na 
pomoc społeczną.  

1.4.4 Bezpieczeństwo zdrowotne  
Placówki opieki zdrowotnej na terenie powiatu nowodworskiego mają 

identyczne problemy jak wszystkie inne funkcjonujące w naszym kraju. Do tych 
problemów przede wszystkim należy brak dostatecznych środków finansowych na 
leczenie pacjentów i ogromne zadłużenie wobec dostawców towarów i usług oraz 
niedostateczny poziom infrastruktury zdrowotnej, szczególnie braki w wyposażeniu w 
nowoczesny sprzęt diagnostyczo-medyczny. W latach 2004-2007 dzięki funduszom 
pozyskanym z Unii Europejskiej, z Kontraktu Wojewódzkiego i Mazowieckiego 
Kontraktu Samorządowego oraz finansowej pomocy samorządu powiatowego baza 
publicznej ochrony zdrowia, w tym doposażenie w sprzęt medyczny uległo poprawie. 
Przeprowadzono modernizację ciemni w pracowni RTG, szybu windowego i klatki 
schodowej budynku szpitala, dokonano wymiany stolarki okiennej, zakupu 
ultrasonografu kardiologicznego, aparatu do znieczuleń, analizatora parametrów 
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krytycznych, defibrylatorów, uniwersalnego aparatu RTG i aparatu z ramieniem „C” 
oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Nadal jednak potrzeby szpitala  w tym zakresie są 
ogromne, zwłaszcza dotyczące spełnienia wymogów określonych przez Ministerstwo 
Zdrowia i wyposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny. 

Mieszkańców powiatu nowodworskiego w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych obsługuje Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzący następujące placówki: szpital powiatowy posiadający łącznie 
150 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-
położniczym, dziecięcym z pododdziałem noworodkowym, anestezjologii i 
intensywnej terapii z pododdziałem opieki paliatywnej, pracownią diagnostyki 
obrazowej i pracownią diagnostyki laboratoryjnej i oddanym w 2004 r. Szpitalnym 
Oddziałem Ratunkowym.  

Podstawowa opieka zdrowotna w miejscu zamieszkania jest udzielana przez 
Przychodnię Specjalistyczną w Nowym Dworze Mazowieckim z 19 specjalistycznymi 
poradniami, POZ-em w Nowym Dworze Mazowieckim oraz ośrodki – gminne POZ-y 
na terenie powiatu: w Modlinie, Zakroczymiu, Cząstkowie Mazowieckim i Kazuniu 
Nowym.  

Szeroki jest dostęp do usług zdrowotnych świadczonych przez zakłady 
niepubliczne i gabinety prywatne.      

 
2. Sfera gospodarcza 
  
2.1 Formy działalności gospodarczej   
 Na obszarze powiatu prowadzi działalność ogółem 6504 podmiotów 
gospodarczych, z czego ok. 97 % stanowią firmy prywatne. Zdecydowanie 
przeważają zakłady osób fizycznych, stanowiące ok. 86%  ogólnej liczebności 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących w powiecie. Firmy handlowe, 
transportowe i produkcyjne obejmują 66,7 % wszystkich podmiotów gospodarczych.  
 W powiecie działają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Do dużych 
można zaliczyć firmę „BENCKISER”, „Piekarnie Nowakowski” i „Drukpol” z Nowego 
Dworu Mazowieckiego, Zakłady Mięsne „ Lukullus” z Michałowa oraz „Elektroplast” z 
Nasielska.    
 Powiat posiada atrakcyjne warunki do podejmowania działalności 
gospodarczej. Warunki takie tworzą przede wszystkim walory wynikające z położenia 
w granicach powiatu tras szybkiego ruchu Warszawa – Gdańsk, linii kolejowej, 
terenów i obiektów powojskowych, w tym lotniska w Modlinie, Twierdzy Modlin oraz 
bliskości największego ośrodka gospodarczego, jakim jest stolica kraju.      
  W gminie Czosnów funkcjonuje 868 podmiotów gospodarczych, z czego  
najwięcej działa w usługach i handlu. Do tradycyjnych branż na tym terenie zalicza 
się : handel towarami spożywczymi i przemysłowymi, budowlanymi, transport 
drogowy, usługi budowlane, stolarstwo, naprawa samochodów, przetwórstwo 
mięsne, piekarnictwo, fryzjerstwo, produkcja artykułów  chemicznych , dziewiarstwo. 
Do nowych branż należy zaliczyć: handel meblami, wytwarzanie opakowań z tektury, 
naprawa elektronarzędzi, poligrafia, świadczenie usług medycznych (firma naukowo-
badawcza „ADAMED”), domy opieki, hodowla koni, usługi informatyczne, 
organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych, wystaw i targów, pośrednictwo w 
handlu nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, produkcja zabawek. 
Nowo powstałe duże zakłady przy trasie S7 zajmują się magazynowaniem i 
sprzedażą części zamiennych, dystrybucją pianek do budownictwa, 
magazynowaniem i sprzedażą opakowań do produktów mleczarskich, składowaniem 
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celnym, itp. Na terenie gminy Czosnów zlokalizowanych jest najwięcej w powiecie 
firm zagranicznych, które posiadają swoje siedziby i prowadzą działalność 
gospodarczą.  

W gminie Leoncin działa 350 podmiotów gospodarczych, gdzie obok branż 
handlowych dużą część stanowią usługi,  głównie transportowe i ogólnobudowlane. 
Natomiast nowo powstającymi branżami na tym terenie są usługi poligraficzne i 
turystyczne.  

W gminie Nasielsk funkcjonuje 1399 podmiotów gospodarczych, w tym w 
samym mieście działa 797 firm, natomiast na obszarze wiejskim – 602. Najliczniejszą 
grupę wśród podmiotów stanowią firmy prowadzące handel  produktami 
spożywczymi i przemysłowymi oraz wszelkiego rodzaju usługi. Są one jednocześnie 
najbardziej tradycyjnymi branżami na tych terenach. Do największych należą 
Chłodnia „Binder International” oraz „Elektroplast”.  Mniejszą część zajmują branże 
produkcyjne i gastronomiczne.   

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego działalność prowadzi 2715 
podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają firmy handlowe, usługowe i 
transportowe oraz działają zakłady produkcyjne, gastronomiczne i wielu innych 
branż.  
 Osoby prowadzące działalność  na własny rachunek najczęściej decydują się 
na inwestycje  w handlu i usługach. W ostatnich 5 latach kilku inwestorom 
zagranicznym wydano pozwolenia na budowę lub rozbudowę zakładów. Najczęściej 
są to magazyny, budynki administracyjne, budynki produkcyjne, stacje paliw i kontroli 
pojazdów.  

W gminie Pomiechówek  zarejestrowanych jest 738 podmiotów 
prowadzących  działalność usługową i handlową, z których do branż tradycyjnych 
zalicza się usługi budowlane.  Jako nowe branże w roku bieżącym powstały : usługi 
medyczne i usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.   

W gminie Zakroczym funkcjonuje ogółem 434 firm i zakładów prowadzonych 
najczęściej przez osoby fizyczne, przy czym na terenie miasta Zakroczym działa 276 
podmiotów, natomiast na obszarze wiejskim – 158.  

 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 

 
Gmina  Liczba podmiotów 

Nowy Dwór Mazowiecki 2715 

Czosnów  868 

Leoncin  350 

Nasielsk – miasto  797 

Nasielsk – obszar wiejski 602 

Pomiechówek 738 

Zakroczym - miasto 276 

Zakroczym – obszar wiejski 158 

                                                                Razem: 6.504 

Dane: Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim, 30.06.2007 r. 
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 Najbardziej rozpowszechnioną formą działalności na terenie powiatu 
nowodworskiego są mikroprzedsiębiorstwa o profilu handlowym i usługowym 
(głownie w miastach : Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk i Zakroczym). Do zalet tych 
przedsiębiorstw należy ich elastyczność działania w zakresie przedmiotu 
działalności, finansowania i podziału zysku. Cechą charakterystyczną tych 
przedsiębiorstw jest to, że znajduje tam zatrudnienie coraz więcej osób oraz fakt, że 
często mają one rodzinny charakter. Do rozwijających się branż w powiecie 
nowodworskim należą: usługi rekreacyjno-wypoczynkowe, usługi informatyczno-
telekomunikacyjne i przetwórstwo rolno-spożywcze. 
 

Podmioty gospodarki narodowej – sektor prywatny: 
  

Gmina  

Wyszczególnienie 
 

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

 

Czosnów 

 

Leoncin 

 

Nasielsk 
- miasto 

 

Nasielsk – 
obszar 
wiejski 

 

Pomiechówek 

 

Zakroczym
-miasto 

 

Zakroczym – 
obszar wiejski 

 

Razem 

Spółki partnerskie - - - - - - - - 0 

Spółki akcyjne 7 2 - - 1 1 - - 11 

Spółki z o. o. 69 59 5 11 3 24 6 2 179 

Spółki jawne 12 10 2 5 2 3 - 1 35 

Spółki cywilne 162 31 15 32 14 51 11 9 325 

Spółki komandytowe - 2 1 - - - - - 3 

Spółki przewidziane 
przepisami innych ustaw 

1 - - - - - - - 1 

Spółdzielnie 9 5 3 6 1 3 3 1 31 

Fundacje 5 1 - 2 4 2 1 - 15 

Kościół Katolicki 3 4 2 2 1 1 3 - 16 

Inne kościoły i związki 
wyznaniowe 

1 - - - - 2 - 1 4 

Stowarzyszenia  27 13 9 2 7 6 6 2 72 

Organizacje społeczne 12 - 1 2 - 2 1 1 19 

Związki zawodowe 4 - - - - - - - 4 

Samorząd gospodarczy i 
zawodowy 

- - - - - -  - 0 

Przedstawicielstwa 
zagraniczne 

- - - - - - - - 0 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 

99 7 - 2 - 4 2 - 114 

pozostałe 58 17 14 16 9 16 11 1 142 

Razem 469 151 52 80 42 115 44 18 971 

Dane: Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim, 30.06.2007 r. 
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2.2 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 
 
 2.2.1 Ochrona lasów 
 Zasoby leśne w powiecie nowodworskim stanowią podstawowy element 
ekosystemów. Powierzchnia pokryta lasami i gruntami leśnymi stanowi 26,5% 
ogólnego obszaru powiatu. Lasy w większości stanowią własność Skarbu Państwa. 
Zarządzane są przez Nadleśnictwa Płońsk i Jabłonna. Duża część powierzchni 
należy do Kampinoskiego Parku Narodowego i jest przez Park zarządzana. W lasach 
powiatu głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna.  

2.2.2 Ochrona gleb 
Ogólna powierzchnia powiatu w/g gleboznawczej klasyfikacji wynosi 69.025,9 

ha  (powierzchnia geodezyjna) , z czego 21.800,5 ha  nie jest objęte klasyfikacją  
gleboznawczą.  Stanowi to 31,5 % ogólnej powierzchni powiatu.  

Z gruntów sklasyfikowanych (pow.  47.225,4 ha) na terenie powiatu  najwięcej 
jest gruntów klasy V, VI i VIz -  26.020,2 ha  tj. 55 % ogółu gruntów sklasyfikowanych 
w powiecie . Grunty dobre klasy  I  i  II   zajmują jedynie pow. 201,1 ha. Grunty klasy 
I o pow. 0,6 ha występują  jedynie w gminie Czosnów. 

 

Struktura użytków rolnych według gleboznawczej klasyfikacji gruntów: 

 

 

Powierzchnia  gruntów  w  ha 
Grunty nie objęte 

klasyfikacją 

Lp. 

 

 

Nazwa gminy 
Klasa 

II 

Klasa 

III, IIIa, IIIb 

Klasa 

IV, IVa, 

IVb 

Klasa 

V, VI, VIz 
Pow. ha 

% do pow. 

ogólnej 

1. Czosnów 151,4 723,4 1787,7 5819,2 4236,2 33,31% 

2. Leoncim 43,5 309,1 1537,4 5097,1 8720,0 55,52% 

3. Nasielsk 5,6 1295,6 7933,0 9846,0 1475,9 7,18% 

4. Nowy Dwór Maz. 0,0 87,2 285,5 643,6 1787,6 63,75% 

5. Pomiechówek 0,0 195,9 2659,3 3275,5 4041,8 39,73% 

6. Zakroczym 0,0 377,7 3812,2 1338,8 1539,1 21,78% 

 Razem 200,5 2989,0 18015,1 26020,2 21800,5 31,58% 

Dane: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

 

 2.2.3 Ochrona wód podziemnych 
Na terenie powiatu nowodworskiego  panują złożone warunki 

hydrogeologiczne.Teren powiatu nowodworskiego położony jest w obrębie dwóch 
głównych zbiorników wód podziemnych w utworach czwartorzędowych: GZWP 222 – 
Zbiornik Środkowej Wisły, GZWP 214 – Zbiornik Działdowo. 

Wody podziemne na obszarze powiatu nowodworskiego należą do klasy Ib, są 
wysokiej jakości i ich skład odpowiada wymaganiom stawianym dla wody do picia i 
na potrzeby gospodarcze z wyjątkiem małej zawartości żelaza i manganu. Wymagają 
stosowania prostych procesów uzdatniania wody. 
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Wody trzeciorzędowe stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę na 
obszarach pozbawionych czwartorzędowego poziomu użytkowego lub złej ich 
jakości. W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego poziom oligoceński występuje 
na głębokości 200 – 220 m, a jego średnie wydajności wynoszą 30 – 50 m

3
/h. 

 W Zakroczymiu i Pomiechówku wody eksploatowane są na głębokościach od 
3,5 do 25 m pod poziomem terenu. Na tym obszarze, głównie na tarasach 
akumulacyjnych Wkry, występują również wody czwartorzędowe, płytkie na 
głębokości od 0 do 4 m.  

Odmienne warunki hydrogeologiczne panują w rejonie tarasu kampinoskiego 
i tarasów zalewowych Wisły i Narwi. Woda podziemna występuje w osadach 
piaszczystych, rzadziej piaszczysto – żwirowych. Zwierciadło wody najczęściej 
o charakterze swobodnym, występuje na głębokości od 1 (na tarasach zalewowych) 
do ponad 5 m (na terenach wydmowych tarasu kampinoskiego). Miąższość poziomu 
wodonośnego jest zmienna i wynosi od 10 do 60 m. Wydajność eksploatacyjna 
studzien wynosi najczęściej ok. 20 m

3
/h.  

Na terenie gminy Nasielsk wody eksploatowane są z piasków i żwirów 
fluwioglacyjnych, z utworów międzymorenowych. Zwierciadło wody nawiercane jest 
zazwyczaj na głębokości od 20 do 30 m, stabilizuje się na kilku metrach pod 
poziomem terenu. Na północny – zachód od Nasielska, w okolicach wsi Mazewko 
występuje dolina kopalna. Miąższość wypełniających ją osadów waha się od 30 do 
ponad 100 m. Osady wodonośne przykryte są słabo przepuszczalnymi utworami 
gliniastymi, co w sposób korzystny wpływa na jakość wody.  

Źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych mogą być naturalne procesy 
biologiczno – chemiczne, zachodzące w powierzchniowej warstwie profilu glebowego 
oraz depozycja zanieczyszczeń z powietrza na powierzchni terenu. Ponadto 
zagrożeniem są przekształcenia powierzchni terenu i niekontrolowana produkcja 
rolnicza i hodowlana. Należy pamiętać, że jakość wód gruntowych, a przez to 
pośrednio poziomów głębszych, może być zagrożona poprzez: nieprawidłową 
gospodarkę wodno – ściekową, braki w sieci kanalizacyjnej, niezabezpieczone 
studnie kopane, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe i dzikie składowiska odpadów. 

 
2.2.4 Ochrona wód powierzchniowych 
 
W powiecie nowodworskim jako zbiorniki stałe wody występuje sześć jezior, 

które zlokalizowane są na terenie gminy  Pomiechówek (Jezioro w Pomocni 1,3 ha), 
gminy Leoncin (Secymińskie Duże, Secymińskie Małe, Jezioro Wilkowskie),gminy 
Czosnów (Jezioro Górne i Jezioro Dolne).   

Do największych rzek przepływających przez  powiat należą Wisła, Narew i 
Wkra. Tworzą one unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe, ale także stanowią 
okresowo zagrożenie powodziowe dla terenów znajdujących się w gminach Nowy 
Dwór  Mazowiecki, Leoncin, Czosnów i Pomiechówek. W ramach działalności 
instytucji podległych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego sfinansowano z 
budżetu Wojewody Mazowieckiego modernizację wału na Narwi  na odcinku Okunin 
do mostu w Modlinie oraz podjęto działania mające na celu modernizację wału rzeki 
Wisły na terenie gminy Czosnów. W najbliższym czasie nie planuje się wzmocnienia 
wału na Wiśle od strony Osiedla Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim. 
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Lp. Gmina Rzeki 

1 
Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, 

Zakroczym, Leoncin  
Wisła 

2 
Nowy Dwór Mazowiecki 

Pomiechówek  
Narew 

3 gm. Nasielsk  Nasielna 

5 Nasielsk, Pomiechówek  Wkra 

 
2.3 Turystyka i zabytki  
 Naturalne warunki i bliskość aglomeracji warszawskiej automatycznie 
wyznaczają powiatowi funkcję turystyczno-wypoczynkową. Analizując walory 
przyrodniczo-krajobrazowe wyróżniono w powiecie obszary najbardziej atrakcyjne 
dla rekreacji i turystyki: 
• doliny Wisły i Narwi - układy rzeczne o dużej naturalności, unikalne w Europie, 
• Puszcza Kampinoska (Kampinoski Park Narodowy) z terenami przyległymi, na 

których zlokalizowana jest baza noclegowa, będące zapleczem dla rozwoju 
turystyki kwalifikowanej, 

• Dolina dolnej Wkry  w gminach Pomiechówek i Nasielsk z przyległymi 
kompleksami leśnymi, 

• okolice Zakroczymia i Modlina, z fortyfikacjami twierdzy wojskowej. 
W gminach: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym oraz w południowej 
części gminy Nasielsk, nad Wkrą występują tereny do uprawiania turystyki 
weekendowej, pobytów agroturystycznych, ekoturystyki oraz wycieczek 
rowerowych i pieszych.  

     Specyfiką powiatu są liczne domy letniskowe, budowane w istniejących 
jednostkach osadniczych lub tworzące odrębne zespoły budownictwa rekreacyjnego. 
Największa koncentracja tych obiektów występuje w gminie Pomiechówek oraz na 
terenie gminy Czosnów. 
  Na terenie powiatu nowodworskiego znajdują się obiekty posiadające cenne 
walory zabytkowe i historyczne. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest stara twierdza 
modlińska założona na polecenia Napoleona w 1806 roku i rozbudowana w latach 
1811-1812, zaliczona do największych budowli fortyfikacyjnych w Europie.  
 Z innych obiektów historycznych należy wymienić: spichlerz wzniesiony w 
1844 r. wg projektu Jakuba Gaya w stylu neorenesansowym na Wyspie Szwedzkiej, 
klasycystyczny kościół p.w. Świętego Michała Archanioła z 1792 r. w Nowym Dworze 
Mazowieckim, grodzisko wczesnohistoryczne i neogotycki kościół farny p.w. 
Świętego Wojciecha w Nasielsku, wczesnośrednioweczne grodzisko i resztki zamku 
oraz późnogotycki kościół p.w. Podniesienie Krzyża Świętego i barakowy kościół o. 
Kapucynów w Zakroczymiu. Na terenie gminy Nasielsk do ciekawostek należą parki  
i zespoły podworskie oraz cmentarzysko kultury amfor kulistych w Zaborzu. W gminie 
Pomiechówek zabytkową wartością charakteryzuje się kościół parafialny z 1415 r. i 
cerkiew prawosławna w Stanisławowie z 1936 r. Dużą wartością historyczną powiatu 
są tzw. wsie olęderskie złożone w XVII i XVIII wieku w dolinie Wisły przez osadników 
z Holandii i Niemiec (teren gminy Leoncin i Czosnów).        
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2.4 Infrastruktura techniczna  

 
2.4.1 Stopień uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej 
Stopień zwodociągowania w powiecie jest wysoki. Największy występuje w 

gminie Pomiechówek – 99,2%, w Nowym Dworze Mazowieckim - 94% i gminie 
Zakroczym - 90%. Ponad 52% procentowe zwodociągowanie posiada gmina 
Nasielsk. Najsłabiej wyposażonymi gminami w sieć wodociągową są gminy Czosnów 
- 30.2% i Leoncin - 21%.   
  
           2.4.2 Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej 
 Stan urządzeń elektroenergetycznych na dzień 30.06.2007 r. w powiecie 
nowodworskim przedstawia poniższa tabela:  
 

LINIA 15 kV 
STACJE 

TRANSFORMATOROWE 
LINIE 0,4 kV LINIA 

110 kV 
Napowietrzna Kablowa Murowane Napowietrzne Napowietrzna Kablowa Przyłącza 

km km km szt. szt. km km km 
42 395 60 84 252 302 132 264 

Dane: Informacje z Rejonu Energetycznego Warszawa Teren   
  
           2.4.3 Stopień uporządkowania gospodarki odpadami  

Na obszarze poszczególnych gmin powiatu poziom zbiórki odpadów jest 
bardzo zróżnicowany. Sposób zbiórki nie odbiega pod względem technicznym 
(stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w Polsce i 
krajach Unii Europejskiej.  
 Wszystkie gminy stosują metody selekcji odpadów, jednak stopień ich 
upowszechnienia można uznać za niezadowalający.  
W powiecie funkcjonują aktualnie 2 zakłady zagospodarowania odpadów. Są one 
zlokalizowane we wsi Jaskółowo, w gminie Nasielsk oraz w Zakroczymiu. 
Wyposażone są w nieckę składowiska, linię do segregacji odpadów oraz 
kompostownię komorową. 
 Ogólna masa odpadów wytworzonych na terenie powiatu nowodworskiego 
wynosi ok. 57 tys. ton, przy czym największy odsetek stanowią odpady pochodzące z 
przetwórstwa drewna, papieru i tektury z procesów termicznych, demontażu 
obiektów budowlanych oraz z oczyszczalni ścieków.   
  
            2.4.4 System drogowy 
 Powiat nowodworski posiada 259,72 km dróg powiatowych, w tym o 
nawierzchni twardej 187,97 km i 71,57 km o nawierzchni gruntowej. 
 Podział na gminy:  

Lp. Gmina Ogółem  Twarde (km) Gruntowe (km) 

1. Nasielsk  88,57 47,34 41,23 
2. Pomiechówek  53,78 45,83 7,95 
3. Zakroczym 54,61 36,92 17,51 
4. Czosnów 30,65 27,77 2,88 
5. Leoncin 29,21 27,21 2,00 
6. Nowy Dwór Maz. 2,90 2,90 - 
 Razem 259,72 187,97 71,57 
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Sieć dróg powiatowych wymaga zarówno uzupełnienia jak i pilnej  

modernizacji całych ciągów drogowych i odcinków nie spełniających podstawowych 
norm technicznych. Drogi powiatowe stanowią bardzo ważny składnik układu 
komunikacyjnego w powiązaniu z drogami gminnymi, wojewódzkimi i krajowymi.  
 
Drogi powiatowe – główne ciągi drogowe, które wymagają modernizacji, bądź 

położenia nowych nawierzchni asfaltowych : 
• Ruszkowo – Studzianki – Nuna, droga nr  2428 W 
• Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Stare Grochale, droga nr 2401 W 
• Sowia Wola – Małocice – Czosnów, droga nr 2405 W 
• Nowy Modlin – Kosewo – Wymysły – Janowo, droga nr 2413 W 
• Czosnów – Fort Ordona, droga nr 2433 W 
• Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin, droga nr 2422 W 
• Czosnów – Łomianki – Dąbrowa, droga nr 2420 W 
• Czosnów – Łomna, droga nr 2420 W 
• Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona, droga nr 3001 W 
• Górki – Dąbrowa – Narty do drogi woj. 579, droga nr 4134 W 
• Siennica – Mogowo – Lelewo, droga nr 2429 W 
• Nasielsk – Lorcin – Nuna, droga nr 2424 W 
• Borkowo – Błędowo – Szczypiorno, droga nr 2411 W 
• Zakroczym – Trębki Nowe, droga nr 2417 W 
• Smoszewo – Trębki Nowe, droga nr 3002 W 
• Wólka Smoszewska – Smoszewo, droga nr 2418 W 
• Śniadówek – Goławice – Pomiechówek, droga nr 2410W 
• Nasielsk – Gąsocin, droga nr 07746 
 
 
3.  Analiza finansowa powiatu 
 

 
 
 
 

BUDŻET – WYKONANIE W LATACH 2003-2006 w tys. zł. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

1. Dochody ogółem 24.199 29.232 32.077 38.045 
2. Wydatki ogółem 23.832 28.534 31.901 35.235 
3. Wydatki inwestycyjne 

ogółem: 
1.763 4.948 5.700 5.775 

4. w tym środki unijne 299,3 0 563.4 634.6 
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UDZIAŁ ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH 
W WYDATKACH BUDŻETOWYCH POWIATU 

W LATACH 2003-2006 
 

 
Rok budżetowy 

 
Wydatki ogółem w 

tys. zł 

 
Wydatki inwestycyjne 

w tys. zł 

Odsetek wydatków 
inwest. w wydatkach 
budżetowych w % 

2003 23.832 1.763 7,4 
2004 28.534 4.948 17,3 
2005 31.901 5.700 17,8 
2006 35.235 5.775 16,4 

 
 
 
 
 
 

PRZEWIDYWANY BUDŻET NA LATA 2007 – 2010 w tys. zł 
 
 

Uwaga: przyjęto 2% wzrost dochodów i wydatków budżetowych i 15% udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach budżetowych w 2010 r. Poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2007-
2009 jest zgodny z uchwałą budżetową Rady Powiatu Nr III/10/2006 z dnia 28.12.2006 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszczególnienie 

Plan na  
2007 rok 

wg uchwały 
budżetowej 

Prognoza   
na  2008 rok 

Prognoza   
na  2009 rok 

 
 

Prognoza na 
2010 rok 

 
 

Dochody ogółem 31.096 31.718 32.352 
 

32.352 

Wydatki ogółem 31.096 31.718 32.352 
 

32.352 
 

Planowane wydatki  na 
wieloletnie programy 
inwestycyjne 

1.747 6.200 4.210 
 

4.852 
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Zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2003-2006  
z udziałem środków zewnętrznych w tys. zł 

 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 
 

Rok 
budżetowy 

Wartość 
inwestycji 
ogółem 

Wartość 
dofinansowania 

Wartość 
środków 
własnych 

Źródło 
finansowania 
zewnętrznego 

1. Przebudowa drogi 
powiatowej 
Pomiechówek-
Nasielsk 

2003-2005 3.073,9 581,1 2.492.9 
Subwencja 
drogowa 

Krajowa 
Rezerwa 
Drogowa, 
SAPARD 

2. Budowa sali 
gimnastycznej przy 
ZSZ w Nasielsku 

2005-2006 2.134,7 1.826,7 308,0 UE-EFRR, 
budżet 
państwa, 
Ministerstwo 
Sportu 

3. Modernizacja i 
uzupełnienie 
aparatury 
medycznej w 
Szpitalnym 
Oddziale 
Ratunkowym 

2005 528,0 396,0 132,0 UE-EFRR 

4. Modernizacja drogi 
powiatowej 
Łosewo-Krzyczki 

2005 293,5 80,0 213,5 Fundusz 
Ochrony 
Gruntów 
Rolnych 

5. Przebudowa drogi 
powiatowej 
Pomiechówek-
Kosewko-
Szczypiorno 

2005-2006 1.912,5 1.067,9 844,6 Mazowiecki 
Kontrakt 
Samorządowy, 
Rezerwa 
Ministerstwa 
Infrastruktury 

6. Modernizacja drogi 
powiatowej Smoły-
Zaręby 

2006 186,0 60,0 136,0 Fundusz 
Ochrony 
Gruntów 
Rolnych 

7. Zakup i montaż 
suchej ciemni w 
pracowni RTG, 
modernizacja klatki 
schodowej i szybu 
windowego, 
wymiana stolarki 
okiennej w 
budynku szpitala 
powiatowego 

2006 604,1 528,4 75,7 Mazowiecki 
Kontrakt 
Samorządowy 

8. Zakup i montaż 
uniwersalnego 
aparatu RTG oraz 
aparatu z 
ramieniem „C” dla 
szpitala 
powiatowego 

2006 589,2 499,2 90,0 Kontrakt 
Wojewódzki 

9. Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego 
do Poradni 
Rehabilitacyjnej 
szpitala 
powiatowego 

I kw. 2007 134,9 97,3 33,3 PFRON 
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4. Szanse i zagrożenia dla powiatu nowodworskiego  
 
  W planowaniu rozwoju powiatu ogromny wpływ na realizację określonych 
przedsięwzięć będą miały, zarówno nasze wewnętrzne uwarunkowania, jak również 
czynniki zewnętrzne pozostające poza wpływem powiatu.  
  Szanse i zagrożenia są pochodną uwarunkowań zewnętrznych, ponieważ 
powiat nowodworski znajduje się w otoczeniu innych powiatów, a województwo 
mazowieckie w otoczeniu innych województw. Szanse i zagrożenia powstają w 
wyniku procesów i zjawisk, na które pojedynczy powiat nie ma w zasadzie wpływu. 
Należą do nich uwarunkowania, takie jak: tempo rozwoju integracji z UE i wielkość 
środków przeznaczona dla Polski na cele rozwojowe, budowa infrastruktury krajowej 
i międzynarodowej, lokalizacja na terenie powiatu ważnych z punktu widzenia 
makroekonomicznych procesów inwestycji centralnych oraz poziom dopływu 
środków finansowych z budżetu państwa.  
  Podstawową szansą na rozwój powiatu nowodworskiego jaką stwarza Unia 
Europejka jest możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych środków 
pomocowych w latach 2007-2013, które mogą przyczynić się do poprawy 
infrastruktury technicznej, warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Umiejętne wykorzystanie środków unijnych możne przyczynić się do zmniejszenia 
bezrobocia i ograniczenia sfery ubóstwa.  
  Szansą powiatu nowodworskiego jest atrakcyjne środowisko naturalne o 
dużych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Ekologiczna 
produkcja rolna, turystyka wiejska i agroturystyka może stać się dodatkowym 
źródłem dochodów ludności wiejskiej w powiecie. Zagospodarowanie obiektów 
historycznych Twierdzy Modlin położonych w widłach trzech rzek: Wisły, Narwi i Wkry 
stwarza szansę ochrony wartości kulturowych poprzez powstanie nowych podmiotów 
o charakterze rekreacyjno-turystycznym.  
  Szansą ale i w pewnym stopniu zagrożeniem są grunty i obiekty mienia 
powojskowego. Największym atutem jest byłe lotnisko wojskowe w Modlinie, które 
będzie  miejscem lokalizacji  portu lotniczego o charakterze regionalnym 
obsługującym tanie linie lotnicze. Zagrożeniem mogą być uciążliwości dla 
okolicznych mieszkańców związane z przekroczeniem norm hałasu i protesty 
różnych organizacji ekologicznych.  
  Szansą rozwojową dla powiatu jest bliskość położenia z aglomeracją 
warszawską. Stwarza to perspektywę ściągnięcia na teren powiatu nowych 
przedsiębiorców, wzrostu nowych miejsc pracy i ograniczenia bezrobocia.  
  Zagrożeniem dla powiatu jest zbyt powolny proces gotowości do współpracy 
partnerskiej ze strony samorządów gminnych w obszarze długofalowych inicjatyw  
ponadgminnych oraz ograniczone możliwości poprawy nakładów finansowych na 
edukację, kulturę i sport, zdrowie i bezpieczeństwo.  
  Proces rozwoju Wspólnoty Europejskiej niesie ze sobą szansę poprawy 
poziomu wykształcenia i dostosowania kwalifikacji do zmieniających się warunków 
na rynku pracy. Mieszkańcom powiatu nowodworskiego sprzyjają ku temu bliskość 
ośrodków akademickich w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego 
(Pułtusk, Płock). Dobrze wykształcone społeczeństwo jest szansą na ograniczenie 
bezrobocia i zmniejszenie liczby osób wchodzących na rynek pracy bez kwalifikacji.  
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 Powiat nowodworski jest jednostką terytorialną i samorządową. Jest 
obszarem, który może budować swoją tożsamość i poprawę jakości życia 
mieszkańców w oparciu o swoje zasoby oraz umiejętne wykorzystanie możliwości 
jakie stwarza przynależność do wspólnoty państw europejskich.    
 

 
 
 
 
III. Identyfikacja problemów i zdefiniowanie kierunków działań w 

latach 2007-2013 w oparciu o cele Strategii Rozwoju Powiatu 
Nowodworskiego. 

  
 

Strategia rozwoju powiatu nowodworskiego wyznacza osiem priorytetów 
rozwojowych powiatu oraz główny cel strategiczny, którym jest:  
 
„Umocnienie wspólnoty terytorialnej poprzez podniesienie konkurencyjności 
powiatu tj. poprzez współtworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, 
inwestycje w kapitał ludzki, poprawę bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, 
modernizację infrastruktury i dbałość o należyte wykorzystanie zasobów 
środowiskowych”.  

 
Główny cel strategiczny jest nadrzędnym wobec ośmiu celów cząstkowych, 

które będą służyć realizacji celu głównego – priorytetowego.  
  

Przeprowadzona analiza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu stanowi 
podstawę do identyfikacji problemów i określenia obszarów działań w obrębie 
poszczególnych celów. Na ich postawie są formułowane już konkretne projekty. Na 
etapie konstruowania projektów inwestycyjnych pojawia się problem zabezpieczenia 
własnych środków na współfinansowanie zadań oraz spełnienia warunków 
dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Stąd też 
projekty inwestycyjne na lata 2007 – 2009 posiadają duży poziom szczegółowości i w 
zasadzie mogą być podstawą do występowania o środki z funduszy unijnych. 
Propozycje natomiast na lata 2010 -2013 mają charakter indykatywny i będą 
kwalifikowane do budżetowego programu inwestycyjnego po spełnieniu wymogów od 
strony dokumentacyjno-kosztorysowej i po zabezpieczeniu własnych środków 
finansowych. 
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

I Doskonalenie wykonywania 

zadań publicznych z myślą o 

dobru wspólnoty 

samorządowej i przy 

wykorzystaniu doskonalszych 

metod zarządzania 

prowadzącego do osiągnięcia 

europejskich i światowych 

standardów w tej dziedzinie. 

1. Niedoinwestowanie starostwa i 
jednostek powiatowych w 
zakresie wyposażenia w 
nowoczesny sprzęt 
teleinformatyczny. 

2. Brak jednolitej siedziby 
Starostwa, skupiającej wszystkie 
wydziały i jednostki 
organizacyjne, kompleksowo 
obsługujące interesantów. 

3. Brak elektronicznego systemu 
obiegu dokumentów w starostwie.  

4. Powierzchowna znajomość 
przepisów prawnych, korzystania 
z programów wspierających 
finansowanie zadań i języków 
obcych wśród pracowników 
starostwa.  

5. Brak możliwości załatwiania 
spraw przez interesantów za 
pośrednictwem internetu. 

6. Niedostateczna współpraca 
samorządów w powiecie w 
zakresie wspólnych inicjatyw 
gospodarczych i absorpcji 
środków unijnych. 

    

1. Poprawa obsługi mieszkańców 
powiatu m.in. poprzez budowę nowej, 
funkcjonalnej siedziby Starostwa. 

 2. Uzyskanie standardu w organizacji 
i zarządzaniu starostwem 
przewidzianego normą PN ISO-9002 

 3. Zakup nowoczesnego wyposażenia  
sprzętu teleinformatycznego oraz 
realizacja niezawodnego systemu 
połączenia siedzib starostwa przy ul. 
Mazowieckiej 10, Zakroczymskiej 30 
i filii w Nasielsku.  

 4. Wprowadzenie elektronicznego 
obiegu dokumentów w starostwie i 
jednostkach organizacyjnych powiatu 
oraz internetowego załatwiania spraw 
mieszkańców.  

 5. Uruchomienie systemu stałego 
podnoszenia poziomu zawodowego 
kadry urzędników samorządowych, w 
tym znajomości języków obcych i 
korzystania z urządzeń 
informatycznych poprzez szkolenia i 
dokształcanie zawodowe.  

 6. Informatyzacja zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego z 
archiwizacją (system GIS).  

 7. Powołanie instytucji o zasięgu 
powiatowym do spraw wymiany 
informacji i współpracy 
międzygminnej.   

 8. Spotkania i seminaria z udziałem 
lokalnych liderów i przedstawicieli 
samorządów i organizacji 
społecznych nt. roli i korzyści 
partnerskiego współdziałania.  
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

II Podniesienie poziomu 

wykształcenia, wiedzy, 

świadomości mieszkańców 

powiatu, w celu zwiększenia 

stopnia ich mobilności na 

rynku pracy  i umożliwienia 

podjęcia wyzwań 

rozwojowych, wynikających 

z unowocześniania rozwoju i 

integracji z Unią Europejską. 

1. Nadal wyższa stopa bezrobocia 
w powiecie niż średni wskaźnik w 
województwie mazowieckim.  

2. Duży udział kobiet w strukturze 
osób bezrobotnych. 

3. Ograniczona podaż ofert pracy 
dla bezrobotnych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych i 
wyższych.  

4. Zbyt powolny spadek 
bezrobocia  na obszarach 
wiejskich.  

5. Zjawisko długotrwałego 
bezrobocia i braku efektywnych 
postaw do przekwalifikowania w 
grupie osób powyżej 50 roku 
życia.  

6. Zbyt mało elastyczny system  
dostosowania kierunków 
kształcenia w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym do 
zmieniającego się rynku pracy.  

7. Niedostateczna wiedza wśród 
właścicieli małych i średnich 
podmiotów gospodarczych na 
temat możliwości pozyskiwania i 
korzystania z unijnych środków 
finansowych na aktywne formy 
zwalczania bezrobocia w 
powiecie.   

1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych młodzieży poprzez 
pomoc stypendialną. 

2. Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnej młodzieży poprzez 
objęcie ich programami 
kształtującymi postawy 
przedsiębiorcze, np.  „Bezrobotni dla 
małych i średnich przedsiębiorstw”.  

3. Kontynuowanie przez PUP 
programów dot. udzielania pożyczek 
na tworzenie  nowych  miejsc pracy.  

4. Wspieranie partnerstwa na rzecz 
utworzenia funduszu pożyczkowego 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  

5. Kontynuowanie sprawdzonego 
przez PUP systemu zatrudniania na 
staże bezrobotnych absolwentów 
szkół średnich, zawodowych i 
wyższych.  

6. Objęcie szkoleniem 
specjalistycznym osób długotrwale 
bezrobotnych, szczególnie po 45 roku 
życia.  

7. Realizacja zadań określonych dla 
PUP w partnerstwie lokalnym w 
ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL związanych z ograniczaniem 
bezrobocia w powiecie.  

8. Wprowadzanie nowych kierunków 
kształcenia w powiatowych 
placówkach oświatowych 
dostosowanych do potrzeb lokalnego 
rynku pracy.  

9. Organizowanie przez PUP prac 
interwencyjnych i robót publicznych.  

10. Pozyskiwanie przez PUP środków 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i innych źródeł na 
rozwój zasobów ludzkich .  
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

III Poprawa bezpieczeństwa 

publicznego, socjalnego i 

stanu zdrowia mieszkańców 

powiatu.   

1. Nadal dość duży poziom 
przestępczości pospolitej, w tym 
wymuszeń i rozbojów.  

2. Nasilenie przestępczości wśród 
młodzieży spowodowane 
wzrostem patologii społecznych.  

3. Wzrost zagrożeń wynikających 
z uzależnień narkotykowych i 
alkoholowych.  

4. Niedostateczne środki 
finansowe policji na działania 
profilaktyczno-prewencyjne.  

5. Ogólny niedobór środków 
finansowych na zapewnienie 
opieki zdrowotnej mieszkańców 
powiatu.  

6. Niedostateczny stan techniczny 
infrastruktury zdrowotnej w tym 
obiektów szpitala powiatowego.  

7. Poważne braki w wyposażeniu 
w nowoczesny sprzęt 
diagnostyczo-medyczy. 

8. Niedostateczna wysokość 
środków na promocję zdrowia i 
badania profilaktyczne 
zagrożonych grup wiekowych 
ludności.  

9. Wzrastające potrzeby 
finansowe i rzeczowe w zakresie 
usamodzielnienia się 
wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.  

10. Wzrost liczby ofiar przemocy 
w rodzinie.    

1. Realizacja powiatowego programu 
poprawy bezpieczeństwa publicznego 
oraz współdziałania samorządów i 
organizacji społecznych z policją i 
instytucjami odpowiedzialnymi za 
porządek publiczny.  

2.  Prowadzenie działań 
prewencyjnych wśród dzieci 
młodzieży poprzez organizację 
konkursów i spotkań (policja i straż 
pożarna).  

3. Wzmocnienie roli dzielnicowego i 
zwiększenie liczby policyjnych patroli 
pieszych.  

4. Wykorzystanie potencjału 
kadrowo-szkoleniowego w tym terapii 
zajęciowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej dla przeciwdziałania 
uzależnieniom od narkotyków i 
alkoholu wśród młodzieży.  

5. Partycypacja samorządu 
powiatowego i samorządów 
gminnych w kosztach zakupu sprzętu 
medycznego.  

6. Realizacja opracowanego przez 
SZP ZOZ programu rozwoju szpitala, 
w tym modernizacja oddziałów 
specjalistycznych i dostosowania ich 
do standardów ustawowych, wymiana 
sprzętu diagnostyczno-medycznego i  
specjalistycznego.  

7. Występowanie z projektami 
unowocześnienia bazy zdrowotnej 
powiatu w oparciu o fundusze 
strukturalne UE i inne środki 
zewnętrzne. 

8. Poszukiwanie partnerstwa na rzecz 
zakupu sprzętu i wyposażenia dla 
policji, straży pożarnej i ratownictwa. 

9. Utworzenie ośrodka interwencji 
kryzysowej w rodzinie oraz 
współdziałanie z instytucjami 
rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi w sprawie pomocy 
pełnoletnim wychowankom rodzin 
zastępczych i domów opiekuńczo-
wychowawczych.  

10. Kontynuowanie działań PCPR na 
rzecz organizacji rodzinnych domów 
dziecka.  
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

IV Poprawa sytuacji 

najsłabszych grup 

społeczeństwa poprzez 

działania skierowane na 

aktywizację zawodową i 

zwiększenie stopnia 

bezpieczeństwa tych grup.   

1. Niskie dochody finansowe 
ludności.  

2. Wzrost liczby osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, potrzebujących 
wsparcia społecznego.  

3. Brak możliwości 
dofinansowania kształcenia dzieci 
i młodzieży wiejskiej oraz  z 
rodzin najuboższych.  

4. Mała aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych.  

5. Pogorszenie warunków 
mieszkaniowych i wzrost 
zjawiska bezdomności.  

6. Bariery architektoniczne 
utrudniające adaptację 
niepełnosprawnych w życiu 
zawodowym i publicznym.   

1. Uruchomienie przez PCPR 
projektów w ramach działań  
Programu Operacyjnego- Rozwój 
Zasobów Ludzkich dotyczących:  

- poprawy sytuacji młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym,  

- zmniejszenie rozmiarów patologii 
społecznej,  

- objęcie systemem szkoleniowym 
rodzin, w których występuje 
długotrwałe bezrobocie,  

- zwiększenie działalności na rzecz 
organizacji noclegowni i miejsc dla 
bezdomnych w powiecie.  

2. Pozyskiwanie środków unijnych na 
pomoc stypendialną dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych i 
studentów  z obszarów wiejskich.  

3. Prowadzenie aktywnej polityki na 
rynku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w tym wspieranie 
tworzenia nowych miejsc pracy na 
terenie powiatu z udziałem środków 
PFRON. 

4. Zapewnienie środków na 
funkcjonowanie i rozwój warsztatów 
terapii zajęciowej.  

5. Zapewnienie opieki ludziom 
starszym i samotnym poprzez wzrost 
usług w  Domu Pomocy Społecznej w 
Nasielsku i w innych placówkach na 
terenie województwa.  

6. W ramach pozyskiwanych środków 
finansowych zwiększenie liczby 
dzieci objętych wychowaniem w 
rodzinach zastępczych.  

7. Zwiększenie działań i środków na 
rzecz likwidowania barier 
architektonicznych w budynkach  
jednostek samorządu terytorialnego 
oraz instytucji obsługujących 
mieszkańców.       
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

V Rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej, 

podniesienie stopnia jej 

funkcjonalności i korzyści dla 

rozwoju wspólnoty 

terytorialnej.  

1. Niedostateczne parametry 
istniejącej sieci drogowej i zły 
stan nawierzchni dróg 
powiatowych.   

2. Niedostateczna drożność 
ciągów komunikacyjnych na 
skrzyżowaniach dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 

3. Blokowanie ruchu pojazdów 
przed przejazdami kolejowymi na 
drodze powiatowej w Nowym 
Dworze Mazowieckim ( ul. 
Paderewskiego ) i drodze krajowej 
nr 62 w Pomiechówku.  

4. Tereny i obiekty powojskowe o 
znacznym stopniu degradacji 
technicznej, w tym budowle o 
charakterze zabytkowym.  

5. Niedostateczna infrastruktura 
turystyczna.  

6. Braki w gazyfikacji powiatu.  

7. Niska jakość i niedostateczna 
ilość łączy telekomunikacyjnych 

8. Niedostateczna infrastruktura 
sportowa do potrzeb powiatowych 
placówek edukacyjnych.  

9. Pogarszający się stan 
techniczny infrastruktury 
edukacyjnej spowodowany 
brakiem środków finansowych na 
modernizację i remonty obiektów 
oświatowych.  

10. Brak środków inwestycyjnych 
na modernizację i rozwój 
infrastruktury ochrony zdrowia.  

11. Wyeksploatowany sprzęt 
medyczny i aparatura 
diagnostyczna w szpitalu 
powiatowym oraz poradniach 
specjalistycznych.  

12. Brak wystarczającej mocy 
elektrycznej dla potrzeb nowo 
powstających podmiotów 
gospodarczych.     

1. Przebudowa i modernizacja dróg 
powiatowych w latach  2007 – 2013 
ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego w 
oparciu o środki unijne, pozyskiwane z 
innych źródeł i własne.  

2. Wprowadzenie do planu 
modernizacji dróg województwa 
mazowieckiego przebudowy 
skrzyżowania drogi krajowej nr 85 z 
drogą wojewódzką nr 631w Nowym 
Dworze Mazowieckim ( wjazd od 
strony Modlina i Warszawy ).  

3. Wspieranie działań samorządów 
gminnych w Nowym Dworze 
Mazowieckim i Pomiechówku na rzecz 
budowy wiaduktów drogowych lub 
innych rozwiązań kolejowo-drogowych. 

4. Wspieranie działań dotyczących 
lokalizacji i budowy regionalnego portu 
lotniczego w Modlinie.   

6. Wspólne działania z samorządami 
gminnymi w sprawie rozbudowy 
infrastruktury turystycznej w ramach 
„Partnerstwa w widłach trzech rzek” 
(Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL).  

7. Modernizacja obiektów sportowych 
powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach 
dostępnych środków unijnych.  

8. Termomodernizacja budynków 
szkolnych i powiatowych placówek 
oświatowych w ramach środków 
strukturalnych i własnych.  

9. Wspieranie działań SZP ZOZ w 
zakresie modernizacji i dostosowania 
szpitala powiatowego do wymogów 
określonych w Narodowym Programie 
Zdrowia, w tym pomocy w uzyskaniu 
środków na zakup nowoczesnego 
wyposażenia medycznego.  

10. Koordynacja działań w zakresie 
rozbudowy sieci gazowych i urządzeń 
energetycznych zasilających teren 
powiatu w energię elektryczną i gaz.     
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

VI Poprawa stanu jakości 

środowiska poprzez działania 

skierowane na osiągnięcie i 

przestrzeganie norm Unii 

Europejskiej w dziedzinie 

wód, powietrza gleb i 

krajobrazu.  

1. Niedostateczna sieć kanalizacji 
w gminach powiatu.  

2. Niski stopień oczyszczenia 
ścieków w stosunku do ogółu 
wytworzonych.  

3. Brak rozwiązań systemowych 
w zakresie zbiórki segregacji 
odpadów.  

4. Brak nowoczesnego wysypiska 
śmieci o zasięgu 
ogólnopowiatowym.  

5. Niska świadomość ekologiczna 
społeczeństwa.  

6. Dość znaczny stopień 
zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych.  

7. Wysoki stopień 
zanieczyszczenia powietrza, 
szczególnie w Nowym Dworze 
Mazowieckim.  

8. Ograniczone środki 
wojewódzkie na zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe.  

9. Brak kanalizacji deszczowej w 
miastach i ośrodkach gminnych.  

10. Dzikie wysypiska i wysoki 
stopień zanieczyszczenia lasów.   

1. Koordynacja działań dot. gospodarki 
odpadami w ramach powiatowego 
programu przyjętego przez Radę 
Powiatu w 2004 r.  

2. Realizacja przygotowanego 
programu ochrony środowiska we 
współpracy z gminami Kampinoskiego 
Parku Narodowego i organizacjami 
pozarządowymi.  

3. Finansowe wspomaganie działań w 
zakresie gospodarki odpadami z 
Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska.  

4. Edukacja społeczeństwa powiatu w 
zakresie selekcyjnej zbiórki odpadów i 
ograniczenie ich powstawania poprzez 
organizację konkursów ekologicznych, 
udział w Dniu Ziemi i wspieranie akcji 
„Sprzątanie Świata”.  

5. Wspieranie działań na rzecz 
likwidacji dzikich wysypisk poprzez 
współpracę z gminami, strażą leśną i 
stowarzyszeniami ekologicznymi.  

6. Wspieranie inicjatyw i działań 
samorządów gminnych w zakresie 
modernizacji i rozbudowy 
infrastruktury ochrony środowiska 
zgodnych z wymogami UE z RPO 
Województwa Mazowieckiego,  
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

7. Koordynowanie działań w zakresie 
pozyskiwania środków z urzędu 
wojewódzkiego na modernizację i 
konserwację wałów 
przeciwpowodziowych na rzece Wiśle i 
Narwi.  
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

VII Ochrona zasobów naturalnych 

i wykorzystanie ich dla celów 

rozwoju społeczno-

gospodarczego z 

zachowaniem tożsamości 

regionu, dziedzictwa 

kulturowego i walorów 

środowiskowych.  

1. Konflikt interesów wynikający 
z jednej strony z ochrony 
środowiska naturalnego – z 
drugiej zaś z potrzeby poprawy 
warunków bytowania 
mieszkańców otuliny 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego.  

2. Duży areał słabych gruntów 
nadających się pod zalesienia.  

3. Duży obszar terenów 
nadających się na rekreację i 
wypoczynek dotychczas 
niezagospodarowanych na te cele.  

4. Brak ukształtowanych więzi 
emocjonalnych i poczucia 
tożsamości wspólnoty 
powiatowej.  

5. Dekapitalizacja unikatowej 
budowli twierdzy modlińskiej z 
powodu braku środków 
finansowych na jej utrzymanie.  

1. Rozwój terenów wokół 
Kampinoskiego Parku Narodowego z 
zachowaniem ochrony środowiska 
naturalnego – prowadzeniem 
działalności usługowej zgodnie z 
miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego.  

2. Wspieranie działań w zakresie 
tworzenia bazy turystyczno-
wypoczynkowej dla potrzeb 
weekendowego wypoczynku 
mieszkańców aglomeracji 
warszawskiej.  

3. Realizacja planów urządzenia lasów 
na terenie powiatu przy wykorzystaniu 
środków unijnych na zalesienie.  

4. Współpraca z gminami na rzecz 
rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych, miejsc biwakowania 
i wędkowania, budowy i oznakowania 
szlaków turystycznych i ścieżek 
rowerowych.   

5. Wspieranie  działań  w zakresie 
zagospodarowania Twierdzy Modlin. 

6. Promocja zasobów, dziedzictwa i 
rozwoju powiatu nowodworskiego 
przez uczestnictwo w targach, 
wystawach i imprezach na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym. 

7. Organizowanie wspólnych 
przedsięwzięć kulturalnych, sportowo-
rekreacyjnych z samorządami 
gminnymi z szerokim udziałem 
młodzieży szkolnej. Ustanowienie 
dorocznej imprezy ogólnopowiatowej 
pod nazwą „Dni Powiatu” dla 
kształtowania wzajemnych więzi i 
poczucia wspólnoty terytorialnej.   
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Nr 
celu. 

Nazwa celu ze strategii 
rozwoju powiatu 

Identyfikacja problemów  Proponowane działania  

VIII Poszukiwanie partnerstwa na 

rzecz rozwoju powiatu 

nowodworskiego między 

jednostkami terytorialnymi 

różnego szczebla i 

organizacjami 

pozarządowymi.  

1. Dość znaczny partykularyzm w 
podejściu samorządów gminnych 
do rozwiązywania ważnych dla 
całej społeczności powiatowej 
problemów.  

2. Niedostatecznie wypracowane 
mechanizmy na rzecz partnerstwa 
i rozwiązywania problemów w 
skali ponadgminnej.  

3. Brak stowarzyszeń 
skupiających przedsiębiorców, 
różne podmioty, organizacje 
pozarządowe, non-profit na rzecz 
rozwoju lokalnego.  

4. Zmieniająca się kondycja 
finansowa firm i podmiotów 
gospodarczych na terenie powiatu. 

5. Brak środków na działania 
promocyjne w zakresie 
współdziałania samorządów z 
organizacjami gospodarczymi.  

1. Utworzenie instytucji reprezentującej 
partnerów z samorządów terytorialnych, 
deklarujących wolę współpracy na rzecz 
rozwoju powiatu nowodworskiego.  

2. Zwiększenie roli funkcji 
koordynacyjnej powiatu w kontaktach z 
gminami.  

3. Tworzenie wspólnych przedsięwzięć 
o zasięgu powiatowym np.: w 
dziedzinie zagospodarowania 
turystycznego, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa zdrowotnego z 
wykorzystaniem środków pomocowych 
Unii Europejskiej.  

5. Wspólny udział w targach organizacji 
gospodarczych i samorządów lokalnych 
(np.: Targi Turystyki, Targi 
Inwestycyjne, Dni Mazowsza).  

6. Podjęcie działań w zakresie 
utworzenia powiatowego 
stowarzyszenia gospodarczego 
skupiającego przedstawicieli firm i 
podmiotów gospodarczych.  

 
 
 
 

 
IV. Powiązanie zgodności Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
 Nowodworskiego z innymi dokumentami strategicznymi.  
 
 Główne cele i działania zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2007-2013 uwzględniają kierunki zapisane w Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku i Regionalnym Programie  
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.  
 Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego pt. 
„Umocnienie wspólnoty terytorialnej poprzez podniesienie konkurencyjności 
powiatu t.j. współtworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, inwestycji w 
kapitał ludzki, poprawę bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, 
modernizację infrastruktury i dbałość o należyte wykorzystanie zasobów 
środowiska” jest spójny z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego, którym jest –„ Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie 
rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawa poprawy jakości życia 
mieszkańców” i  trzema celami strategicznymi, którymi są:   

1. Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców, 
2. Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym, 
3. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w 

ramach zrównoważonego rozwoju.  
  
Jest także zgodny z celami pośrednimi Strategii, które obejmują:  
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1) Rozwój kapitału społecznego, w tym zwłaszcza rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, 

2) Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, 
3) Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy, 
4) Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych, 
5) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. 

Główny cel strategiczny Planu Rozwoju Powiatu i priorytety rozwojowe powiatu 
wypisują  się we wszystkie priorytety Uszczegółowienia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, którymi są : 
        Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i 
        przedsiębiorczości na Mazowszu, 
        Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, 
        Priorytet III. Regionalny system transportowy, 
        Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, 
        Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, 
        Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju 
        turystyki i rekreacji, 
        Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, 
        Priorytet VIII. Pomoc techniczna.  
Cel I Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego 
„Dostosowanie wykonywania zadań publicznych z myślą o dobru wspólnoty 
samorządowej i przy wykorzystaniu doskonalszych metod zarządzania 
prowadzącego do osiągnięcia europejskich i światowych standardów w tej 
dziedzinie” jest zgodny z celem strategicznym pt. ”Budowa społeczeństwa 
informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców” i celem pośrednim „Rozwój 
kapitału społecznego, w tym zwłaszcza rozwój społeczeństwa informacyjnego” 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego poprzez m.in. zwiększenie dostępu 
do nowych technologii informatycznych, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, 
zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line, poprawę 
wyposażenia urzędów administracji publicznej w sprzęt komputerowy i łącza 
internetowe.   
Cel I wpisuje się w cele szczegółowe i działania priorytetu II Uszczegółowienia RPO 
Mazowsza obejmującego m.in. infrastrukturę telekomunikacyjną, technologie 
informacyjne i komunikacyjne oraz usługi i aplikacje dla obywateli ( e-administracja, 
e-edukacja, e-zdrowie itp. ).  
 Cel II  Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
 „Podniesienie poziomu wykształcenia, wiedzy i świadomości mieszkańców 
powiatu w celu zwiększenia stopnia ich mobilności na rynku pracy i 
umożliwienie podjęcia wyzwań rozwojowych, wynikających z unowocześnienia 
rozwoju i integracji z Unią Europejską” jest zgodny z celem pośrednim Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego pt. „Rozwój kapitału społecznego” oraz 
spójny z Programem Operacyjnym – Kapitał Ludzki. Dla wyrównywania szans 
edukacyjnych między wsią a miastem oraz nabycia niezbędnych umiejętności na 
lokalnym rynku pracy służyć będzie możliwość aplikacji projektów w ramach VII 
priorytetu Uszczegółowienia RPO Mazowsza „Tworzenie i poprawa warunków dla 
rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.  
 Cel III Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
 „Poprawa bezpieczeństwa publicznego, socjalnego i stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu” i cel IV „Poprawa sytuacji najsłabszych grup 
społeczeństwa poprzez działania skierowane na aktywizację zawodową i 
zwiększenie stopnia bezpieczeństwa socjalnego tych grup” są spójne z celem 
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pośrednim Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego „Rozwój kapitału 
społecznego” i VII priorytetem Uszczegółowienia RPO Mazowsza „Tworzenie i 
poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie 7.1. Infrastruktura 
służąca ochronie zdrowia i życia oraz działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy 
społecznej. Wpisuje się także w cele szczegółowe i kategorie interwencji Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
 Cel V Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
 „Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, podniesienie stopnia jej 
funkcjonalności i korzyści dla rozwoju wspólnoty terytorialnej” wpisuje się do  
celu strategicznego Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego - „Wzrost 
konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w 
regionie jako podstawa poprawy życia mieszkańców” oraz do celu pośredniego 
„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”. W ramach tego celu 
będzie można aplikować projekty obejmujące III priorytet „Regionalny system 
transportowy” i VI priorytet „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla 
rozwoju turystyki i rekreacji” Uszczegółowienia RPO Województwa Mazowieckiego 
oraz obejmujące cele szczegółowe i kategorie interwencji Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
 Cel  VI 
 „Poprawa Jakości środowiska poprzez działania skierowane na osiągnięcie i 
przestrzeganie norm Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony wód, powietrza, 
gleby i krajobrazu” jest spójny z III celem strategicznym Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego, „Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej regionu w ramach zrównoważonego rozwoju” i celami pośrednimi:  
„Rozwój kapitału społecznego”, „Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych 
Warszawy” i „ Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”. Cel VI 
wpisuje się w IV priorytet „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” i VI 
priorytet „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i 
rekreacji” Uszczegółowienia RPO Mazowsza oraz w cele szczegółowe Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 Cel VII 
 „Ochrona zasobów naturalnych i wykorzystanie ich dla celów rozwoju 
społeczo-gospodarczego z zachowaniem tożsamości regionu, dziedzictwa 
kulturowego i walorów środowiskowych” jest spójny z celami pośrednimi Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego: „Rozwój kapitału społecznego” i „Rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”. Wpisuje się 
także w IV priorytet „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” i VI 
priorytet „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i 
rekreacji” Uszczegółowienia RPO Mazowsza. Jest również komplementarny z 
Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  
 Cel VIII 
 „Poszukiwanie partnerstwa  na rzecz rozwoju powiatu nowodworskiego 
między jednostkami terytorialnymi różnego szczebla i organizacjami 
pozarządowymi (NGO's)” wpisuje się w cele pośrednie Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego: „Rozwój kapitału społecznego i „Rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”. W ramach 
VIII celu będzie można aplikować projekty dotyczące wspólnych przedsięwzięć  z VII 
priorytetu RPO Mazowsza – „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału 
ludzkiego”.   
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    V. Planowane projekty w świetle RPO Województwa 

Mazowieckiego i sektorowych programów operacyjnych na 
lata 2007-2013 

 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest jednym z 16 

programów regionalnych, które posłużą do realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-
2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.  

RPO jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Główne priorytety i działania obejmują 
następujące zagadnienia: 

PRIORYTET I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego  
i przedsiębiorczości na Mazowszu; 

• Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego, 
• Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka, 
• Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność 

gospodarczą, 
• Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 
• Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości, 
• Działanie 1.6. Wspieranie rozwiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

regionalnym, 
• Działanie 1.7. Promocja gospodarcza, 
• Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych 

dostępnych technik ( BAT ). 
   PRIORYTET II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza; 
• Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, 
• Działanie 2.2. Rozwój e- usług, 
• Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP. 

         PRIORYTET III. Regionalny system transportowy; 
• Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, 
• Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny, 
• Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza. 

         PRIORYTET IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; 
• Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa, 
• Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi, 
• Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka, 
• Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. 

         PRIORYTET V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu; 
• Działanie 5.1. Transport miejski, 
• Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. 

         PRIORYTET VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla 
rozwoju      turystyki i rekreacji; 

• Działanie 6.1. Kultura. 
• Działanie 6.2. Turystyka. 
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         PRIORYTET VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału 
ludzkiego; 

• Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. 
• Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. 
• Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej. 

         PRIORYTET VIII. Pomoc techniczna; 
• Działanie 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM 

• Działanie 8.2. Działania informacyjne i promocyjne 
    
Realizacja RPO przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu i 

zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa 
mazowieckiego. RPO będzie zarządzany na poziomie regionalnym, a Instytucją 
Zarządzającą będzie Zarząd Województwa Mazowieckiego.  

  Środki unijne na współfinansowanie projektów poza RPO będą także dostępne z 
sektorowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna 
Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Obszarów Wiejskich. 
 
 
Planowane przedsięwzięcia w świetle RPO Województwa Mazowieckiego i 

sektorowych programów operacyjnych  na lata 2007-2013 
 
 
 
 

Nazwa działania Nazwa przedsięwzięcia 
Rodzaj funduszy 

unijnych  
Priorytet II: RPO Województwa Mazowieckiego 
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 

2.2.  Rozwój e-usług 

1. Wprowadzenie elektronicznego obiegu 
    dokumentów w starostwie i jednostkach 
    organizacyjnych powiatu oraz 
     internetowego załatwiania spraw 
     mieszkańców. 
2.  Informatyzacja zasobu geodezyjnego i  
     kartograficznego z archiwizacją i 
     wprowadzeniem systemu informacji 
     przestrzennej GIS ( e-geodezja ). 
3.  Założenie interaktywnej Geodezyjnej 

Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu ( 
GESUT ) dla obszarów miast: Nowy 
Dwór Mazowiecki, Nasielsk i 
Zakroczym. 

4.  Założenie elektronicznej ewidencji 
budynków i lokali na obszarach gmin 
Czosnów i Leoncin. 

5.  Utworzenie elektronicznej ewidencji 
gruntów  i monitoringu zmian sposobu 
użytkowania gruntów na obszarze 
powiatu. 

EFRR 

Priorytet III: RPO Województwa Mazowieckiego 
Regionalny system transportowy 

3.1. Infrastruktura drogowa 
1. Przebudowa i modernizacja dróg 
    powiatowych z dostosowaniem do 
    standardów europejskich. 

EFFR 
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Nazwa działania Nazwa przedsięwzięcia 
Rodzaj funduszy 

unijnych  
Priorytet IV: RPO Województwa Mazowieckiego 
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 

 4.4. Ochrona przyrody, 
zagrożenia, systemy 
monitoringu  

 1. Zapobieganie i ograniczanie skutków 
zagrożeń naturalnych, w tym pożarów 
lasów ( obszar KPN, Nadleśnictwa 
Jabłonna i Płońsk ) oraz 
przeciwdziałanie poważnym awariom. 

EFRR 

Priorytet VI: RPO Województwa Mazowieckiego  
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

6.2. Turystyka 

 

1. Promocja walorów turystycznych               
powiatu m.in. poprzez współpracę z 
LOT Trzech Rzek i samorządami gmin.  

EFRR 

Priorytet VII: RPO Województwa Mazowieckiego 
Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

 

 

 7.2. Infrastruktura służąca 
       edukacji 

 
 
1. Rozbudowa i termomodernizacja 
    powiatowych placówek oświatowych 
2. Modernizacja bazy sportowej szkół 

powiatowych.     
  

EFRR 

 

  7.1. Infrastruktura służąca 
ochronie zdrowia i życia 

 

 
1. Rozbudowa, modernizacja i 

wyposażenie w nowoczesny sprzęt 
diagnostyczno-medyczny szpitala 
powiatowego i innych placówek 
publicznej służby zdrowia. 

EFRR 

 

7.3. Infrastruktura służąca 
pomocy społecznej 

 

 
1. Modernizacja i poprawa jakości 

wyposażenia domów pomocy 
społecznej. 

EFRR, EFS 
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INNE PROGRAMY 

 

Priorytet I: Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich „ Aktywna polityka  
rynku pracy”.   

1.2 Perspektywy dla młodzieży  
1. Twoje kwalifikacje to twój kapitał  
    ( PUP ).          

EFS 

 
1.3 Przeciwdziałanie i 

zwalczanie długotrwałego 
bezrobocia  

1. „Spróbuj – teraz się uda”  (PUP) EFS 

Priorytet VI: Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. 

Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

1. Aktywizacja osób bezrobotnych   
   (  PUP ). 

EFS 

 
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 

 

 
 Partnerstwo w  widłach 
trzech rzek  
 

1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych ( 
PUP ) 

2. Nabór uczestników szkoleń ( PUP ) 
3. Doradztwo zawodowo-społeczne 
    ( PUP )   

EFS 

Priorytet V: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Ochrona przyrody i kształtowanie 
postaw ekologicznych” 
Nazwa celu: Zwiększenie 
świadomości w zakresie 
potrzeby i właściwych metod 
ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu 

1. Utworzenie Powiatowego Centrum 
Edukacji Ekologicznej. 

EFRR 

Priorytet III: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Zarządzanie zasobami i 
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”. 
Nazwa celu: Zwiększenie 
ochrony przed skutkami 
zagrożeń naturalnych oraz 
przeciwdziałanie poważnym 
awariom, usuwanie ich 
skutków i przywracanie 
środowiska do stanu 
właściwego. 

1. Utworzenie systemu planowania 
własnych działań ratowniczych, 
identyfikacji i oceny skutków zagrożeń 
powodziowych i pożarowych w 
powiecie 

EFRR 
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 VI. Plan finansowania zadań inwestycyjnych i innych                  

przedsięwzięć na lata 2007 – 2013. 
         
         1. Finansowanie planowanych inwestycji zakwalifikowanych do limitów  

wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2007 – 2010 z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO Mazowsza. 

 
 
 

Finansowanie w tys. zł w latach: 

2007 2008 2009 2010 Lp 

 

 
Nazwa zadania 
 

 
 
Szacunko
wy koszt w 
tys. zł 
ogółem 

 
 

środki 
zewnętr
zne 

środki 
własne 

środki 
UE 

środki 
własne 

środki 
UE 

środki 
własne 

środki 
UE 

środki 
własne 

1. Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2428 
W Ruszkowo-
Studzianki-Nuna  

 
 
9.883,0 

 
 

2.518 

 
 
1.479 

 

 
 
0 
 

 
 
0 

 
 

2.001 

 
 

353 

 
 

3.002 

 
 

530 

2. Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2401 
W Secymin Polski-
Nowiny-Stare 
Grochale  

 
 

10.880 

 
 

640 

 
 

250 

 
 
0 

 
 

494 

 
 

4.149,3 

 
 

599,2 
 

 
 

4.149,2 

 
 

598,2 

3. Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2405 
W Sowia Wola-
Małocice-Czosnów  

 
 

7.053 

 
 

600 

 
 

253 

 
 
0 

 
 

389 

 
 

2.454,7 

 
 

436,7 

 
 

2.454,6 

 
 

465 

4. Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3001 
W Zakroczym – 
Wojszczyce – Stara 
Wrona  

 
 

16.108 

 
 

148 

 
 

360 

 
 
0 

 
 

732 

 
 

6.094 

 
 

1.430 

 
 

6.094 

 
 

1.250 

5. Opracowanie 
dokumentacji 
technicznych pod 
przyszłe inwestycje 
drogowe 

 
 

2.500 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

250 

 
 
0 

 
 

300 

 
 
0 

 
 

300 

6. Budowa chodników 
wzdłuż dróg 
powiatowych z 50% 
udziałem 
finansowym gmin 

 
 

2.250 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

450 

 
 

225 

 
 

450 

 
 

225 

 
 

600 

 
 

300 

7. Przebudowa i 
modernizacja dróg 
powiatowych w 
zakresie ulepszania 
nawierzchni oraz 
wykonania 
nakładek 
wzmacniających 

 
 
 

20.000 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

4.250 

 
 
 

750 

 
 
 

6.375 

 
 
 

1.125 

 
 
 

6.375 

 
 
 

1.125 
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8. Modernizacja 
szpitala 
powiatowego i 
poprawa 
wyposażenia w 
sprzęt 
diagnostyczno-
medyczny  
oddziałów i 
przychodni 
specjalistycznych. 

 
 
 
 
 
 

6.000 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

1.700 

 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 

1.700 

 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 

1.700 

 
 
 
 
 
 

300 

9.  Wprowadzenie 
internetowego 
załatwiania spraw 
mieszkańców e-
powiat 
nowodworski oraz 
elektronicznego 
obiegu 
dokumentów w 
Starostwie  

 
 
 
 
 

10.000 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

2.550 

 
 
 
 
 

450 

 
 
 
 
 

4.250 

 
 
 
 
 

750 

 
 
 
 
 

1.700 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

300 

10 Poprawa 
dostępności do 
usług geodezyjnych 
poprzez 
informatyzację 
zasobu 
geodezyjnego, 
budowę Systemu 
Informacji 
Geograficznej ( GIS 
) oraz 
uruchomienie 
programów e-
geodezja. 

 
 
 
 
 
 

1.413 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

181 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

510 

 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 

510 

 
 
 
 
 
 

90 

11 Poprawa bazy 
technicznej PSP i 
wyposażenia do 
skutecznego 
prowadzenia akcji 
ratowniczo-
gaśniczych oraz 
usuwania skutków 
zagrożeń 
naturalnych na 
terenie powiatu. 

 
 
 
 
 
 

1.410 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

349 

 
 
 
 
 
 

61 

 
 
 
 
 
 

425 

 
 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 
 

425 

 
 
 
 
 
 

75 

12 Adaptacja  
obiektów przy ul. 
Paderewskiego 3 
na nową siedzibę 
Starostwa 

 
 

8.000 

 
 
0 

 
 

27 

 
 
0 

 
 

4.073 

 
 
0 

 
 

3.900 

 
 
0 

 
 
0 

 Razem 95.497 3.906 2.369 9.480 7.756 28.409 9.583,9 27.009,9 5.333,2 

 
 
 
 
 
 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata 2007-2013 

 

 

strona 39 z 44 

 
 2.  Finansowanie projektów z programów UE i krajowych środków  

     zewnętrznych w latach 2008 – 2013. 
 

 
Nazwa programu 

 
Nazwa zadania 

Szacunkowy 
koszt w tys. 
zł ogółem 

Wartość 
środków 

własnych w 
tys. zł 

Rodzaj 
funduszy 
unijnych 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 

 Aktywizacja    osób 
bezrobotnych  

 
6.000,0 

 
900,0 

 
EFS 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

 Utworzenie 
Powiatowego 

Centrum Edukacji 
Ekologicznej 

 
 

150,0 
 

 
 

22,5 

 
 

EFRR 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

Doskonalenie 
Powiatowego 
Stanowiska 

Kierowania PSP 
utworzonego dla 

realizacji i 
prognozowania 

zagrożeń 
naturalnych 

 
 
 
 

350,0 

 
 
 
 

52,5 

 
 
 

 
EFRR 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

Zakup 
specjalistycznego 

sprzętu 
niezbędnego do 
skutecznego 

prowadzenia akcji 
ratowniczych oraz 
usuwania awarii i 
skutków zagrożeń 

naturalnych 

 
 
 
 
 

2.600,0 

 
 
 
 
 

390,0 

 
 
 
 
 

EFRR 

RPO Mazowsza Utworzenie 
elektronicznej 

ewidencji gruntów i 
monitoringu zmian 

sposobu 
użytkowania 
gruntów na 

obszarze powiatu. 

 
 
 

7.321,2 

 
 
 

1.098,0 
 
 
 

 
 

EFRR 

RPO Mazowsza Modernizacja 
szpitala 

powiatowego i 
poprawa 

wyposażenia w 
aparaturę i sprzęt 
diagnostyczno-
medyczny 
oddziałów i 
przychodni 

specjalistycznych 

 
 
 
 

8.000,0 

 
 
 
 

1.200,0 

 
 
 
 

EFRR 
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 3. Indykatywny wykaz inwestycji drogowych zakwalifikowanych 
do realizacji w latach 2011 – 2013. 

 
 

Lp. 
 

Nazwa zadania 
 

Długość 
odcinka w 

km 

 
Szacunkowa 
wartość w tys. 

zł 

Planowana wartość 
środków własnych 

w tys. zł 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2411 W  od drogi wojewódzkiej 571 
Borkowo- Błędowo- Szczypiorno- 
Pomiechówek 

 
9,5 

 
8.082 

 
1.212 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2420 W Czosnów- Łomianki- 
Dąbrowa (alternatywny objazd dla 
drogi krajowej nr 7, połączenie 
pomiędzy siedzibami gmin 
Czosnów i Łomianki 
zlokalizowanych na terenie 
powiatów Nowodworskiego i 
Warszawa Zachód) 

 
 
 

6,2 
 

 
 
 

2.917 

 
 
 

438 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2422 W Nasielsk- Strzegocin- 
Szyszki- Gołymin Ośrodek  
(połączenie drogi wojewódzkiej 619 
z drogą krajową  nr 60) 

 
5,0 

 
3.300 

 
495 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2433 W Czosnów- Fort Ordona 
(alternatywny objazd drogi krajowej 
nr. 7) 

 
3,8 

 
2.200 

 
330 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2411 W Borkowo - Szczypiorno 

8,3 4.532 680 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2417 W Zakroczym – Nowe Trębki 

5,4 2.540 381 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
3002 W Smoszewo – Nowe Trębki 

6,8 3.260 489 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2410 W Śniadówek – Goławice - 
Pomiechówek 

7,7 2.380 357 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2424 W Nasielsk – Lorcin – Nuna  

6,3 5.147 772 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
07746 Nasielsk – Gąsocin 

6,0 5.590 838 

   11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2413 W Nowy Modlin-Kosewo-
Wymysły-Janowo ( inwestycja 
związana z koniecznością 
rozbudowy infrastruktury drogowej 
wokół lotniska w Modlinie ) 

 
 
 

10,0 

 
 
 

6.500 

 
 
 

975 

12. Kontynuacja przebudowy drogi 
powiatowej Nr 3001 W Zakroczym-
Wojszczyce-Stara Wrona 

  
7.000 

 
1.050 

13. Budowa chodników wzdłuż dróg 
powiatowych z 50% udziałem 
finansowym gmin 

  
2.750 

 
750 

14. Przebudowa i modernizacja dróg 
powiatowych w zakresie ulepszania 
nawierzchni oraz wykonania 
nakładek wzmacniających 

  
30.000 

 
4.500 

 Razem  86.198 13.267 
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VII. Wybrane wskaźniki monitorowania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i 
innych programów operacyjnych. 

 
Priorytet II RPO Mazowsza: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. 
 
 

 Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika 

Produkty 

1. Długość zmodernizowanej sieci LAN ( km.) 
2. Liczba budynków połączonych siecią WAN (szt.) 
3. Liczba komputerów posiadających dostęp do internetu (szt.) 
4. Liczba oprogramowania antywirusowego (szt.) 
5. Liczba punktów dostępowych w sieci WAN (szt.) 
6. Liczba utworzonych stron internetowych (szt.) 
7. Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci (szt.) 
8. Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów (szt.) 
9. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (szt.) 
10. Liczba uruchomionych i zmodernizowanych PIAP (szt.) 

Rezultaty 

1. Liczba osób korzystających z usług on-line 
2. Liczba użytkowników korzystających z PIAP 
3. Liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN (szt.) 
4. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu 

 
Priorytet III RPO Mazowsza: Regionalny system transportowy. 
 

Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika 

Produkty 

 
1. Długość wybudowanych chodników (km) 
2. Długość zmodernizowanych chodników (km) 
3. Długość wybudowanych dróg powiatowych (km) 
4. Długość przebudowanych dróg powiatowych (km) 
5. Długość wybudowanych i zmodernizowanych utwardzonych poboczy (km) 
 

Rezultaty 
1. Ograniczenie liczby wypadków drogowych (szt.) 
2. Zredukowanie czasu podróży (min.) 

Priorytet IV RPO Mazowsza: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i 
energetyka. 
 

 
Rodzaj wskaźnika 

 
Nazwa wskaźnika 

Produkty 1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją ( szt.) 
2. Liczba zakupionego sprzętu ratowniczego (szt.) 
3. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do 
    prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) 
   

 
Rezultaty 

1. Powierzchnia terenu zabezpieczona przed powodzią (ha) 
2. Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami 
    ochrony  
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Priorytet VI RPO Mazowsza: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych 
dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
 

Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika 

Produkty 

1. Liczba utworzonych stron internetowych poświęconych tematyce 
   kulturalnej/turystycznej ( szt.) 
2. Liczba projektów dotyczących promocji turystycznej (szt.) 
 

Rezultaty 
1. Liczba imprez promujących lokalne produkty turystyczne (szt.) 
2. Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach 
    turystyki 

 
 
Priorytet VII RPO Mazowsza: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju 
kapitału ludzkiego. 
 

Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika 

Produkty 

1. Liczba rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony  
    zdrowia ( szt.) 
2. Liczba rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
    edukacyjnej ( szt.) 
3. Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury pomocy społecznej ( szt.) 
4. Liczba zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego (szt.) 

Rezultaty 

1. Liczba pacjentów korzystających z rozbudowanej infrastruktury ochrony 
   zdrowia (osoby)  
2. Liczba uczniów korzystających z rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej  
3. Liczba miejsc w zmodernizowanych obiektach pomocy społecznej (szt.) 

 
Priorytet V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” Ochrona 
przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” 
 
 
Rodzaj wskaźnika 

 
Nazwa wskaźnika 

Produkty 1. Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw 
   ekologicznych ( szt.) 
2. Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych. 

 
Priorytet III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Zarządzanie 
zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”.  
 
 
Rodzaj wskaźnika 

 
Nazwa wskaźnika 

Produkty ta              1. Liczba stanowisk oraz liczba specjalistycznych urządzeń niezbędnych do 
 analizowania, prognozowa     skutecznego reagowania na zagrożenia (szt.) 

Rezultaty 1. Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na poziomie kraju ( godz.) 
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 VIII. Monitorowanie, ocena i promocja Planu Rozwoju     

Lokalnego  Powiatu Nowodworskiego. 
 
 Poszczególne projekty będą realizowane w oparciu o zasady wydatkowania 
środków według źródeł ich pochodzenia, zgodnie z  przepisami i procedurami 
wspólnotowymi. Podmiot korzystający z unijnych źródeł dofinansowania będzie 
musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym i merytorycznym. Dotyczy to w 
szczególności różnych zasad wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
1.  Jednostka wdrażająca i realizująca zadania określone w Planie Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Nowodworskiego.  
  
 Funkcję jednostki zajmującej się bieżącą realizacją Planu Rozwoju Lokalnego 
będzie pełnił Wydział Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego. Zakres zadań dla 
Wydziału obejmuje między innymi:  

• kreowanie, sporządzanie i składanie wniosków aplikacyjnych w imieniu 
samorządu powiatowego jako beneficjenta pomocy, 

• zarządzanie poszczególnymi projektami i występowanie z wnioskami o 
płatności pośrednie oraz końcowe, 

• kontrolę formalną projektów wniosków składanych przez wydziały i jednostki 
organizacyjne powiatu, ich zgodności z procedurami i zasadami unijnymi, 

• monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów i sporządzanie 
wymaganych procedurą unijną sprawozdań okresowych, 

• zapewnienie informowania mieszkańców powiatu o współfinansowaniu przez 
UE realizowanych projektów, 

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania 
oraz przebiegu realizacji projektów w ramach planu, 

• zapewnienie zgodności realizacji planu z poszczególnymi dokumentami 
programowymi wyższego rzędu, 

• zapewnienie  działań w zakresie informacji i promocji planu, zgodnie z 
wymogami unijnymi, 

• przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania planu, zbieranie informacji do 
rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

• dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji planu 
 
2.    Sposoby oceny planu 
 Skuteczność planu poddawana będzie bieżącej ocenie przez Zarząd Powiatu. 
Jego główną rolą będzie dokonywanie okresowej oceny przebiegu realizacji zadań 
zawartych w planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia 
opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania. 
   Wszystkie wydziały oraz jednostki organizacyjne powiatu w sprawozdaniu z 
działalności za rok poprzedni dokonają analizy swojej pracy pod kątem realizacji  
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu. Na tej podstawie Zarząd Powiatu przedstawi 
Radzie Powiatu informację dot. realizacji celów planu, która powinna uwzględniać 
m.in. : wykaz działań podjętych w realizacji celów strategicznych, nakreślenie 
priorytetowych planów na przyszły rok, propozycje ewentualnych zmian i uzupełnień 
do planu. Szczególnie ważne jest zapewnienie w kolejnych latach własnych środków 
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na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie powiatu jako 
wieloletnie programy inwestycyjne. 
   
3.    Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego 
 Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy płynących z Unii Europejskiej 
uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz możliwości 
pozyskania środków dla samorządu powiatowego. W tym celu istnieje realna 
potrzeba konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu poprzez:  

• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 
wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych 
na terenie powiatu nowodworskiego,  

• zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 
obowiązujących w tym zakresie procedurach, 

• zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze 
pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na 
poziomie starostwa, 

• zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i 
realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i 
promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia, 

• inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,  
• wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta 

elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia 
komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu 
Rozwoju Lokalnego. 

Wnioski końcowe  
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego konkretyzuje zadania 

samorządu powiatowego w perspektywie najbliższych 7 lat. Stwarza podstawę do 
pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych w ramach RPO Mazowsza i innych 
programów operacyjnych.         
 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu należy traktować jako dokument otwarty, 
który będzie wymagał częstego uzupełniania i precyzowania zadań. Dziś nie jest 
możliwe, z różnych przyczyn,  precyzyjne sformułowanie projektów na lata 2010 – 
2013. W planie zadania te określone są w formie indykatywnego wykazu 
warunkowych przedsięwzięć inwestycyjnych po zabezpieczeniu własnych środków 
finansowych. Nie jest także zagwarantowane, że samo złożenie projektów zgodnie z 
planem rozwoju lokalnego do instytucji zarządzającej uzyska pewność otrzymania 
środków na współfinansowanie. Zgodnie z procedurami większość składanych 
wniosków podlegać będzie ocenie w formule konkursu projektów.  
 Podstawowym warunkiem dla samorządu powiatowego jest znalezienie 
odpowiednich środków własnych na współfinansowanie projektów oraz 
przygotowanie w odpowiednim czasie dokumentacji technicznych i kosztorysowych 
planowanych inwestycji. Realizacja planu będzie także zależeć od partnerskiego 
współdziałania z samorządami gminnymi i instytucjami samorządu województwa 
mazowieckiego.   

Opracowanie: W. Majchrzak 

Nowy Dwór Mazowiecki, 10.10.2007 r. 


