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1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą
do 2023 roku”, zwane dalej Prognozą i Programem.

1.1 Stan formalno – prawny
Program Ochrony Środowiska jest dokumentem realizowanym z obowiązku wynikającego
z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze
zm.). Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, skutków realizacji wyżej
wymienionego Programu, którego elementem jest niniejsza prognoza, i opracowanie prognozy
oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu wynika z obowiązku zawartego w ustawie
z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz.
1235 z późn. zm.). Powyższa ustawa jest skutkiem wdrożenia do polskiego ustawodawstwa dyrektywy
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko.

1.2 Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska
Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz z wymaganiami nałożonymi przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Powyższa Prognoza powinna:


Zawierać:








informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,

określać, analizować i oceniać:






istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele
ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu,
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnio-terminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:











różnorodność biologiczną,
ludzi,
zwierzęta,
rośliny,
wodę,
powietrze,

z uwzględnieniem zależności
oddziaływaniami na te elementy,







między

tymi

powierzchnię ziemi,
krajobraz,
klimat,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne

elementami

środowiska

i

między

przedstawia:




rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru,
biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

1.3 Powiązanie Programu z dokumentami szczebla lokalnego, powiatowego,
wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego oraz analiza celów ochrony
środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu
Realizacja celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska wpisuje się w szereg
dokumentów strategicznych poziomu międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego.
Zgodność założeń Programu z tymi dokumentami gwarantuje, że podejmowane działania w skali
lokalnej harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi na wyższych szczeblach administracji
samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza to, że planowane działania nie są przypadkowe,
lecz służą osiągnięciu celów o charakterze globalnym i długoterminowym.

1.3.1

Globalna Agenda 21

Globalna Agenda 21, uchwalona w czerwcu 1992 r. na Konferencji Organizacji Narodów
Zjednoczonych dla Spraw Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro na tzw. Szczycie Ziemi, stanowi
globalny program działań na rzecz środowiska i rozwoju. Program ten wskazuje, w jaki sposób należy
równoważyć rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem środowiska. Wdrażanie założeń
Agendy opiera się na zasadzie „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie z którą największą rolę w ich
realizacji przypisuje się władzom lokalnym. Agenda składa się z czterech zasadniczych części,
omawiających następujące zagadnienia:




problemy socjalne i gospodarcze;
zachowanie i zagospodarowanie zasobów w celu zapewnienia rozwoju;
wzmocnienia znaczenia ważnych grup społecznych;



możliwości realizacyjne celów i zadań agendy.

Agenda 21 - zawiera podstawowe zalecenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska życia
człowieka, zwracając uwagę na szereg jego uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz
ochronę zasobów naturalnych, a także racjonalne gospodarowanie nimi w celu zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju.
Agenda stała się priorytetowym dokumentem dla formułowania celów wszystkich dziedzin życia
społeczno-gospodarczego, opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju. W oparciu o przyjęte
w niej zasady organizowane są międzynarodowe i europejskie systemy wspierania rozwoju. Zasady
zrównoważonego rozwoju przyjęte w Agendzie 21 zostały usankcjonowane na szczeblu krajowym
między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawowe założenia Agendy 21 mają swoje odzwierciedlenie w celach średniookresowych
zaplanowanych do realizacji na terenie powiatu nowodworskiego. Szczególną uwagę w Agendzie 21
zwrócono na konieczność ochrony zasobów naturalnych oraz racjonalne gospodarowanie nimi jako
wykładnię ochrony środowiska życia człowieka, tym samym uzależniono jakość życia człowieka
od jakości środowiska. Do tych założeń nawiązuje cel nadrzędny Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu nowodworskiego, jakim jest: „Zrównoważony rozwój Powiatu
Nowodworskiego oraz wzrost jego atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego
i stymulację sytuacji społeczno – gospodarczej.”

1.3.2

Strategia Europa 2020

„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu „Europa 2020””, przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., to kluczowy
dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju jako członka Unii Europejskiej. Ten
fundamentalny dla rozwoju Unii Europejskiej dokument określa działania, których podjęcie przyspieszy
wyjście z obecnego kryzysu i otworzy europejską gospodarkę na przyszłe wyzwania.
W ramach Strategii wyznaczone zostały 3 priorytety, które będą realizowane na szczeblu
unijnym i krajowym:
 wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego)
 wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym
zwiększeniu konkurencyjności)
 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu
podnoszenie kwalifikacji, walka z ubóstwem).

(zwiększenie

aktywności

zawodowej,

Dokument ten skoncentrowany jest na zapewnieniu inteligentnego rozwoju społeczeństwu
i gospodarce wszystkich krajów europejskich i Europy jako całości. Z perspektywy ochrony
i zarządzania środowiskiem, rozwój taki jest możliwy dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii
pozwalających ograniczyć zużycie zasobów, jak również wdrażanie technologii pozwalających
prowadzić recykling materiałowy.
Również w powiecie nowodworskim przewiduje się działania i zadania służące realizacji celów
Strategii Europa 2020. W Programie Ochrony Środowiska wyznaczono następujące cele służące
efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów naturalnych:


Ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągniecia poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu do końca 2023 roku – w tym zadania polegające na promocji
odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji i modernizacji dróg powiatowych..
Działania te pozwolą na zmniejszenie zużycia paliw, umożliwią efektywniejsze
zarządzanie ciepłem w budynkach, ograniczenie strat ciepła, a tym samym
ograniczenie surowców potrzebnych do ogrzania budynków.
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1.3.3



Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do środowiska oraz usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę – w tym zadania
z zakresu oczyszczania ścieków wpisują się w założenia Strategii Europa 2020.
Powszechny system odbioru ścieków i oczyszczania ścieków oraz coraz nowsze,
bardziej skuteczne metody uzdatniania ścieków pozwalają na ponowne użycie wody,
a tym samym zmniejszają ryzyko braku wody, w czasach, gdy ogólnoświatowym
problemem staje się problem deficytu wody pitnej.



Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją – złoża kopalin są zasobami
nieodnawialnymi, należy więc prowadzić ich racjonalne wydobycie, w miejscach
do tego przeznaczonych, w ilościach niezbędnych, określonych w specjalnych
pozwoleniach – koncesjach.



Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie
spójnego systemu obszarów chronionych – aby zapewnić inteligentny rozwój powiatu
konieczne jest również zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrody. W Programie ochrony środowiska ujęto szereg zadań mających na celu
utrzymanie istniejącej struktury przyrodniczej i zasobów leśnych.



Gospodarka odpadami – zaplanowana na terenie gmin powiatu gospodarka
odpadami, w tym działania mające na celu uporządkowania gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gmin powiatu nowodworskiego mają prowadzić
do selektywnej zbiórki odpadów oraz osiągnięcia wysokich poziomów odzysku.

Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Głównym celem Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest zrównoważenie wzrostu
gospodarczego i wysokiego poziomu życia z ochroną środowiska naturalnego. Przyjęta została
26 czerwca 2006 r. i następnie zaktualizowana. Strategia ma na celu wzrost dobrobytu poprzez
działania w zakresie:





ochrony środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska);
sprawiedliwości i spójności społecznej (tworzenie demokratycznego społeczeństwa,
dającego każdej jednostce szanse rozwoju);
dobrobytu gospodarczego (pełne zatrudnienie oraz stabilna praca);
wypełniania obowiązków na arenie międzynarodowej (współpraca międzynarodowa,
pomoc krajom rozwijającym się, w przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju).

W Programie ochrony środowiska, w celu nadrzędnym dokumentu określono, że podstawą
poprawy jakości życia mieszkańców jest poprawa stanu środowiska, czym dokument ten ściśle
nawiązuje do Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która zakłada realizację celu, jakim
jest wzrost dobrobytu poprzez działania w zakresie ochrony środowiska. Działanie to jest działaniem
ogólnym, które ma nawoływać do ogólnej poprawy ochrony środowiska podczas postępującego
rozwoju gospodarczego. Struktura tego działania jest więc taka sama jak strategii ochrony środowiska
ujętej w Programie Ochrony Środowiska. Wszystkie zadania ujęte w Programie Ochrony Środowiska
mają służyć z jednej strony ochronie środowiska naturalnego, a z drugiej rozwojowi gospodarczemu
bez niszczenia środowiska.

1.3.4

Pakiet energetyczno – klimatyczny

Został przyjęty 17 grudnia 2008 r. jako narzędzie legislacyjne, zmierzające do kontrolowania
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Zakłada redukcję o 20 %
emisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do 1990 r., 20 % udział energii odnawialnej w zużyciu
energii ogółem w 2020 r. (dla Polski udział ten to 15 %), 20 % wzrost efektywności energetycznej
do 2020 r.
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Analizowana Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska nawiązuje do założeń pakietu
energetyczno – klimatycznego poprzez przyjęcie celu średniookresowego jakim jest ochrona klimatu
i poprawę jakości powietrza, a szczególnie zadań polegających na termomodernizacji budynków
i modernizacji dróg. Zakłada się, że termomodernizacja budynków na terenie powiatu przyczyni się
do zmniejszenia zużycia paliw, a w związku z tym zmniejszenia emisji ze spalania paliw. Również
działania z zakresu odnawialnych źródeł energii przyczynią się do zmniejszenia zużycia paliwa, a tym
samym zmniejszenia emisji CO2.

1.3.5

Strategia Rozwoju Kraju

Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020” jest elementem systemu zarządzania rozwoju kraju,
na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 2009r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
Wspomniana ustawa wprowadza podstawowe dokumenty strategiczne, które łączy wspólna
realizacja celów i kierunków interwencji, a są to:



długookresowa strategia rozwoju kraju (DSRK) – tzw. Trzecia fala nowoczesności, która
określa głównie trendy oraz koncepcję rozwojową kraju,
średniookresowa strategia rozwoju kraju (ŚSRK), która określa cele strategiczne kraju do roku
2020 oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych.

Strategiczne zadania państwa na najbliższe 10 lat wynikające z decyzji zawartych DSRK,
do których odwołuje się ŚSRK, są konieczne do wzmocnienia procesów rozwojowych. Celem
głównym ŚSRK jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, które
zapewnią poprawę życia ludności oraz zrównoważony rozwój kraju.
Niniejszy Program ochrony środowiska został napisany w oparciu o drugi cel ŚSRK
efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska. Zakłada harmonijny wzrost gospodarczy
z uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony środowiska, który będzie stanowił główne wyzwanie
rozwoju do 2020 roku. Warunkiem niezbędnym do realizacji planu poprawy jakości życia jest
zachowanie zasobów przyrody w stanie niepogorszonym, ale również zwiększenie ich trwałości
i jakości. Największym wyzwaniem staje się sprostanie zwiększającemu się zapotrzebowaniu
na energię. Poszukuje się technologii, które będą ograniczały negatywny wpływ na środowisko, ale nie
zahamują wzrostu gospodarczego. Podejmowane działania będą kierowane na zmianę struktury
nośników energii, ale również na poprawę ich wydajności sektorze przemysłowym i gospodarczym.
Zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii energooszczędnych w sektorze publicznym.
Poprawa świadomości w zakresie wymogów ochrony środowiska wynika z dobrego
i właściwego egzekwowania prawa. Podstawowym zadaniem będzie wdrożenie skutecznego
programu ochrony cennych przyrodniczo obszarów i gatunków oraz zwiększenie bioróżnorodności.
Zakłada się prowadzenie prac związanych ze zmniejszeniem fragmentaryzacji środowiska
naturalnego, aby umożliwić migrację gatunkom fauny i flory (regionalną, krajową oraz
międzynarodową). Poprawa stanu środowiska wpłynie również pozytywnie na jakość życia
mieszkańców.
Realizacja celu: efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska będzie prowadzona przez
zastosowanie priorytetowych kierunków interwencji publicznej:






Racjonalne gospodarowanie zasobami
Poprawa efektywności energetycznej
Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii
Poprawa stanu środowiska
Adaptacja do zmian klimatu
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Struktura Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego nawiązuje do wyżej
przedstawionych priorytetów Strategii Rozwoju Kraju. W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
wyznaczono sześć obszarów priorytetowych:










1.3.6

Poprawa jakości środowiska – w obszar ten wpisują się następujące kierunki interwencji
publicznej z Strategii Rozwoju Kraju: racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawa
efektywności energetycznej, poprawa stanu środowiska, adaptacja do zmian klimatu.
Ochrona przyrody,
Racjonalna gospodarka odpadami – w obszar ten wpisuje się następujący kierunek interwencji
publicznej z Strategii Rozwoju Kraju: racjonalne gospodarowanie zasobami oraz poprawa
stanu środowiska.
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego,
Edukacja ekologiczna społeczeństwa - w obszar ten wpisują się następujące kierunki
interwencji publicznej z Strategii Rozwoju Kraju: poprawa efektywności energetycznej,
zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii oraz adaptacja do zmian klimatu.
Działania systemowe w ochronie środowiska.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle istotne
obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które
powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku.
Podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie wysokiej jakości
życia obecnym i przyszłym pokoleniom, przy racjonalnym korzystaniu z dostępnych zasobów.
Podejście to ma charakter dominujący w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a
w ostatnich latach koncentruje się na konieczności transformacji systemów społeczno-gospodarczych
w kierunku tzw. zielonej gospodarki.
Kwestią zasadniczą dla jakości życia ludzi i funkcjonowania gospodarki są stabilne, niczym
niezakłócone dostawy energii. Strategia tworzy rodzaj pomostu pomiędzy środowiskiem i energetyką,
stanowiąc jednocześnie impuls do bardziej efektywnego i racjonalnego prowadzenia polityki w obu
obszarach, tak aby wykorzystać efekt synergii i zapewnić podejmowanych działań. Celem strategii jest
ułatwienie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce poprzez
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii,
a także wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniających „zielony” wzrost.
Podstawowe zadanie strategii BEiŚ polega na zintegrowaniu polityki środowiskowej z polityką
energetyczną tam, gdzie aspekty te przenikają się w dostrzegalny sposób, jak również wytyczenie
kierunków, w jakich powinna rozwijać się branża energetyczna oraz wskazanie priorytetów w ochronie
środowiska.
Celem głównym strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” stanowi odpowiedź na najważniejsze
wyzwania stojące przed Polską w perspektywie do 2020 r. w zakresie środowiska i energetyki, które
zostały zdefiniowane jako priorytety krajowe w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK)
do 2030 roku, jak i w średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020. Cele i działania zaplanowane
w BEiŚ są także zgodne z celami strategii Europa 2020. W zakresie energetyki zgodność ta dotyczy
pięciu priorytetów strategii energetycznej UE, tj. podniesienia efektywności energetycznej w Europie,
utworzenia zintegrowanego, ogólnopolskiego rynku energii, nadania szerszych uprawnień
konsumentom i uzyskania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, wzmocnienia
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przywództwa Europy w zakresie technologii energetycznych i innowacji, a także wzmocnienia
zewnętrznego wymiaru rynku energii UE. W zakresie polityk środowiskowych BEiŚ jest zgodne
z podejściem UE prezentowanym w jednej z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020 – Europa
efektywnie korzystająca z zasobów.
Przedstawione w niniejszej strategii działania umożliwiają, w połączeniu z pozostałymi
zintegrowanymi strategiami, przezwyciężenie barier wzrostu, hamujących potencjał rozwojowy Polski,
przyczyniając się w konsekwencji do wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.
Cel główny BEiŚ realizowany będzie poprzez cele szczegółowe i kierunki interwencji
przedstawione w tabeli nr 1.
Tabela 1. Cele rozwojowe i kierunki interwencji w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko perspektywa do 2020 roku.
Cel 2. Zapewnienie
Cel 1. Zrównoważone
gospodarce krajowej
Cel 3. Poprawa stanu
gospodarowanie zasobami
bezpiecznego i
środowiska
środowiska
konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię
1.1. Racjonalne i efektywne
3.1. Zapewnienie dostępu do
2.1. Lepsze wykorzystanie
gospodarowanie
czystej wody dla społeczeństwa
krajowych zasobów energii
zasobami kopalin
i gospodarki
1.2. Gospodarowanie wodami
3.2. Racjonalne
dla ochrony przed
2.2. Poprawa efektywności
gospodarowanie odpadami, w
powodzią, suszą i
energetycznej
tym wykorzystanie ich na cele
deficytem wody
energetyczne
1.3. Zachowanie bogactwa
2.3. Zapewnienie
różnorodności
3.3. Ochrona powietrza, w tym
bezpieczeństwa dostaw
biologicznej w tym
ograniczenie oddziaływania
importowanych surowców
wielofunkcyjna
energetyki
energetycznych
gospodarka leśna
2.4. Modernizacja sektora
3.4. Wspieranie nowych i
elektroenergetyki zawodowej, w
1.4. Uporządkowanie
promocja polskich technologii
tym przygotowanie do
zarządzania przestrzenią
energetycznych i
wprowadzania energetyki
środowiskowych
jądrowej
3.5. Promowanie zachowań
2.5. Rozwój konkurencji na
ekologicznych oraz tworzenie
rynkach paliw i energii oraz
warunków do powstawania
umacnianie pozycji odbiorcy
zielonych miejsc pracy
2.6. Wzrost znaczenia
rozproszonych odnawialnych
źródeł energii
2.7. Rozwój energetyki na
obszarach podmiejskich i
wiejskich
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego obejmuje działania,
które wpisują się w cele szczegółowe i kierunki interwencji zawarte w BEiŚ.

1.3.7

Uwarunkowania wynikające z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
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dorzecza Wisły
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, wprowadza system planowania
gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód
obliguje państwa członkowskie do opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy oraz programów wodno-środowiskowych kraju.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został zatwierdzony przez Radę
Ministrów 22 lutego 2011 r. i opublikowany w Monitorze Polskim nr 49 poz. 549 z 2011 r. Plan jest
podsumowaniem każdego z 6-letnich cyklów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2000/60/WE tzw.
Ramową Dyrektywą Wodną (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) i stanowić powinien
podstawę podejmowania wszelkich decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady
gospodarowania nimi w przyszłości.
Na terenie powiatu nowodworskiego występuje 18 jednolitych części wód powierzchniowych.
Ogólna ocena stanu dla 13 z nich określona została jako zła, a dla 5 jako dobry. Wody dla czterech
jednolitych części wód powierzchniowych – Narew od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia, Wisła od Narwi
do Zbiornika Włocławek, Wisła od Kanału Młocińskiego do Narwi, Wkra od Sony do ujścia w ocenie ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych określone zostały jako zagrożone. Pozostałe jednolite części
wód posiadają status niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Cztery jednolite części
wód rzecznych występujących na terenie powiatu nowodworskiego to silnie zmienione części wód,
reszta to naturalne jednolite części wód.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” ustanowiono cele
środowiskowe dla jednolitych części wód. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części
wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie
z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo
dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego
stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie
zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Przy realizacji zadań zapisanych w Programie nie przewiduje się nieosiągnięcia celów
środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.
Wyłącznie cztery jednolita części wód powierzchniowych mają status zagrożonych nieosiągnięciem
celów środowiskowych. Jednak Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska ma na celu poprawę
stanu i jakości środowiska, zawiera zadania służące długookresowej poprawie jakości środowiska, a
co z tym związane również ograniczeniu negatywnego oddziaływania bytowania człowieka na wody
powierzchniowe. W wyniku realizacji Programu planuje się podjęcie działań, które mogą w sposób
chwilowy, krótkoterminowy i odwracalny negatywnie oddziaływać na środowisko wodne. Ostatecznie
jednak te zadania będą oddziaływać w sposób długoterminowy, stały i pozytywny. Do zadań takich
należą budowa urządzeń sieciowych takich jak wodociąg i kanalizacja, modernizacja dróg, jednak te
działania w dłuższej perspektywie przyczynią się do poprawy jakości środowiska, a w efekcie
w sposób pośredni do osiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w „Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły” analizowanych w rozdziale 7 niniejszej Prognozy.

1.3.8

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”
stanowi załącznik do Uchwały Nr 158/3 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października
2013 roku. Zadaniem strategii jest określenie procesów rozwoju.
Za priorytetowy cel strategiczny przyjęto:
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„Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych
i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym”.
Jego osiągnięcie wymaga realizacji działań w następujących kierunkach:
 Tworzenie warunków do generowania i absorpcji innowacji;
 Rozwój produkcji: tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców;
 Wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych;
 Umiędzynarodowienie gospodarcze;
 Tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji pozarolniczych – głównie w przemyśle
rolno-spożywczym.
Oprócz celu priorytetowego w dokumencie przyjęto trzy cele strategiczne:




Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz
transfer i wykorzystanie nowych technologii,
Poprawę dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu
przestrzennego,
Poprawę jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego
do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

W strategii określono działania strategiczne, które pośrednio lub bezpośrednio kształtują
politykę ochrony środowiska powiatu nowodworskiego. Do działań które mają odzwierciedlenie
w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego należą działania dwóch
ramowych celów strategicznych. Pierwszy z nich Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego
zaopatrzenia w energię przy równoważnym gospodarowaniu zasobami środowiska będzie
realizowany poprzez działania w następujących kierunkach:




Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie,
Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko – innowacji,
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów
środowiska,
 Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury
przesyłowej,
 Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym,
 Poprawa jakości wód, odzysk/ unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów skażonych oraz
ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Osiągnięcie drugiego celu ramowego Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy
jakości życia będzie wymagać realizacji działań w kierunku:
 Wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego
do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,
 Upowszechnienia kultury i twórczości,
 Kreowania miast jako centrów aktywności kulturalnej,
 Wspierania rozwoju przemysłu kreatywnego,
 Wykorzystania dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej.

1.3.9 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego na 2011 - 2014
„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku” został przyjęty przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego uchwałą nr 104/12 z dnia 13 kwietnia 2012 roku. Dokument ten jest zgodny z zapisami
określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. Cele i kierunki działań polityki ekologicznej
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województwa mazowieckiego przedstawiono w perspektywie do 2018 roku. Natomiast priorytety
ekologiczne posłużyły do wdrożenia harmonogramu zadań do realizacji.
Na podstawie analizy sytuacji aktualnej na Mazowszu, zidentyfikowano również najważniejsze
problemy oraz wskazano działania, niezbędne do realizacji, aby poprawić stan środowiska
naturalnego w województwie mazowieckim, a tym samym jakość życia jego mieszkańców. Stanowiło
to podstawę do opracowania strategii działania na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.
Mając na uwadze, że głównym założeniem programów ochrony środowiska jest potrzeba
poprawy jakości życia człowieka, za cel nadrzędny dokumentu przyjęto:
„Ochrona środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców regionu”.
W tym celu zidentyfikowanych zostało 5 obszarów priorytetowych dla Mazowsza, do których
należą:






POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH
OCHRONA PRZYRODY
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA

oraz obszar działań dotyczący ZAGADNIEŃ SYSTEMOWYCH.
W ramach ww. obszarów wyznaczono cele średniookresowe i działania, co ujęte zostało
w harmonogramie realizacji działań na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.
Cele średniookresowe do 2018 roku:
W ramach obszarów priorytetowych wyszczególnione zostały niżej wymienione cele
średniookresowe, których wykonanie będzie możliwe za pomocą realizacji działań ujętych
w harmonogramie.
I. OBSZAR PRIORYTETOWY I - POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Cele średniookresowe do 2018 r.
I.1. Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego
ozonu do 2020 r.
I.2. Poprawa jakości wód
I.3. Racjonalna gospodarka odpadami
I.4. Ochrona powierzchni ziemi
I.5. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

dla

II. OBSZAR PRIORYTETOWY II – RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH
Cele średniookresowe do 2018 r.
II.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
II.2. Efektywne wykorzystanie energii
II.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
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III. OBSZAR PRIORYTETOWY III – OCHRONA PRZYRODY
Cele średniookresowe do 2018 r.
III.1. Ochrona walorów przyrodniczych
III.2. Zwiększenie lesistości
III.3. Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej

IV. OBSZAR PRIORYTETOWY IV - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Cele średniookresowe do 2018 r.
IV.1. Przeciwdziałanie poważnym awariom
IV.2. Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych
IV.3. Ochrona przed powodzią i suszą
IV.4. Ochrona przed osuwiskami
IV.5. Ochrona przeciwpożarowa

V. OBSZAR PRIORYTETOWY V - EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA
Cele średniookresowe do 2018 r.
V.1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza
V.2. Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska
VI. ZAGADNIENIA SYSTEMOWE
Cele średniookresowe do 2018 r.
VI.1. Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego
VI.2. Zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu ekoinnowacji
VI.3. Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku

W poniższej tabeli przedstawione zostały powiązania Programu ochrony środowiska powiatu
nowodworskiego z celami Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego. Struktura
Programu ochrony środowiska dla powiatu nowodworskiego nawiązuje do programu wojewódzkiego.
Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego ściśle natomiast odpowiadają kierunki
działań zapisane w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego.

Poprawa jakości
środowiska

Tabela 2. Powiązania Programu ochrony środowiska powiatu nowodworskiego z celami
Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego
Cele średniookresowe z Programu
Cele Programu Ochrony Środowiska
Ochrony Środowiska dla powiatu
Województwa Mazowieckiego
nowodworskiego
Ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza,
Poprawa jakości powietrza, w tym
w tym dążenie do osiągnięcia poziomu
dążenie do osiągnięcia poziomu celu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
długoterminowego dla ozonu do 2020 r.
i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu do końca 2023 roku
Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz
Poprawa jakości wód
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
środowiska oraz usprawnienia systemu
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Cele Programu Ochrony Środowiska
Województwa Mazowieckiego
Racjonalna gospodarka odpadami
Ochrona powierzchni ziemi

Zagadnienia
systemowe

Edukacja
ekologiczna
społeczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego

Ochrona przyrody

Racjonalne
wykorzystanie
zasobów naturalnych

Ochrona przed hałasem i
promieniowaniem elektromagnetycznym
Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi
Efektywne wykorzystanie energii
Racjonalne gospodarowanie zasobami
geologicznymi
Ochrona walorów przyrodniczych
Zwiększenie lesistości
Ochrona lasów, ze szczególnym
uwzględnieniem różnorodności
biologicznej
Przeciwdziałanie poważnym awariom
Zwiększenie bezpieczeństwa transportu
substancji niebezpiecznych
Ochrona przed powodziom i suszą
Ochrona przed osuwiskami

Ochrona przeciwpożarowa

Wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców Mazowsza

Cele średniookresowe z Programu
Ochrony Środowiska dla powiatu
nowodworskiego
zaopatrzenia w wodę
Gospodarka odpadami
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed
degradacją
Zmniejszenie uciążliwości hałasu
komunikacyjnego
Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
środowiska oraz usprawnienia systemu
zaopatrzenia w wodę
Promowanie postaw opartych na idei
zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji.
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed
degradacją
Zachowanie różnorodności biologicznej i jej
racjonalne użytkowanie oraz stworzenie
spójnego systemu obszarów chronionych
Ochrona i prowadzenie właściwej gospodarki
leśnej
Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń
mogących powodować poważną awarię
przemysłową oraz ograniczenie jej skutków
dla ludzi i środowiska
Ochrona przed powodziom
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed
degradacją
Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń
mogących powodować poważną awarię
przemysłową oraz ograniczenie jej skutków
dla ludzi i środowiska
Kształtowanie świadomości ekologicznej i
poszanowania dla środowiska przyrodniczego
mieszkańców powiatu nowodworskiego

Udział społeczeństwa w postępowaniach
na rzecz ochrony środowiska
Upowszechnienie znaczenia zarządzenia
środowiskowego
Zwiększenie roli placówek naukowo –
badawczych Mazowsza we wdrażaniu
ekoinnowacji
Egzekwowanie odpowiedzialności za
szkody w środowisku
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Promowanie postaw opartych na idei
zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji.
Zachęcenie społeczeństwa do opiniowania
projektów oraz udziału w postępowaniach na
rzecz ochrony środowiska.

1.3.10 Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
Obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu, nowa misja powiatu i jego
cele zostaną dostosowane do teraźniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej.
Istotą Strategii jest wyznaczenie w oparciu o diagnozę strategiczną długoterminowych celów
strategicznych, ich sposobów realizacji oraz instytucji i instrumentów odpowiedzialnych za wdrożenie
strategii.
Misją powiatu nowodworskiego jest:
Powiat nowodworski bezpiecznym, nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem do życia,
nauki i pracy.
Celem nadrzędnym:
wielokierunkowy rozwój powiatu
gospodarczego i przyrodniczego.

z

wykorzystaniem

kapitału

społecznego,

potencjału

Wizja powiatu nowodworskiego, zaplanowana do osiągnięcia w wyniku realizacji zapisów
Strategii:
Powiat nowodworski rozwija się dynamicznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Mieszkańcy powiatu mają dostęp do walorów środowiska, edukacji na wysokim poziomie, miejsc
pracy, kultury, wypoczynku, opieki zdrowotnej przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa
publicznego. Kapitał społeczny mieszkańców powiatu i wysoki poziom usług publicznych są
gwarantem rozwoju demograficznego oraz wysokiego poziomu życia.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest spójna ze Strategią Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego. Zarówno cel nadrzędny Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego, jak
i Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zakładają zrównoważony rozwój powiatu.
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2. Główne cele oraz zawartość ocenianego dokumentu
2.1 Cel projektowanego dokumentu
Biorąc pod uwagę podstawowe, strategiczne dokumenty powiatu nowodworskiego
i województwa mazowieckiego oraz strategię rozwoju kraju i potrzebę poprawy jakości życia
mieszkańców, po analizie aktualnego stanu środowiska naturalnego i przy uwzględnieniu zasady
zrównoważonego rozwoju sformułowano nadrzędny cel „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla powiatu nowodworskiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku”, którego brzmienie jest
następujące:
Zrównoważony rozwój Powiatu Nowodworskiego oraz wzrost jego atrakcyjności poprzez
poprawę stanu środowiska i stymulację społeczno – gospodarczej.
Zaproponowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska cele i kierunki działań powinny
posłużyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą
w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie, a
następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w Programie powinna spowodować
zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu
walorów środowiska naturalnego. Priorytety oraz zadania przyjęte w Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska będą służyły spełnieniu wymogów związanych z obowiązującym ustawodawstwem
w zakresie ochrony środowiska, realizacji zasad zawartych w dokumentach strategicznych kraju,
województwa i powiatu w oparciu zasady zrównoważonego rozwoju.

2.2 Zawartość ocenianego dokumentu
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego sporządzony został
w oparciu o realizację przepisów krajowego ustawodawstwa, które stanowią, iż wyżej wymieniony
dokument powinien być sporządzony nie rzadziej niż co 4 lata. Sporządzony Program składa się
z dziewięciu rozdziałów:
Rozdział 1 – Wstęp
Określa podstawę prawną opracowania, zmiany w uwarunkowaniach prawnych oraz strukturę
programu i metodykę prac nad Programem.
Rozdział 2 – Założenie wyjściowe Aktualizacji Programu
Rozdział ten ujmuje uwarunkowania Aktualizacji Programu (wewnętrzne i zewnętrzne), limity
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska na poziomie krajowym
i lokalnym. Zostały wyznaczone priorytety ochrony środowiska oraz został określony nadrzędny cel
Aktualizacji Programu.
Rozdział 3 – Ogólna charakterystyka powiatu nowodworskiego
Opisano położenie geograficzne, budowę geologiczną, klimat i charakterystykę demograficzną
powiatu. Scharakteryzowano infrastrukturę komunalną, w tym zaopatrzenie mieszkańców w wodę,
w gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną oraz opisano funkcjonującą sieć kanalizacyjną wraz
z oczyszczalniami ścieków. Opisano infrastrukturę komunikacyjną tj. sieć drogową, kolejową oraz
komunikację publiczną. Przedstawiono potencjał gospodarczy.
Rozdział 4 – Ochrona zasobów naturalnych
Opisano formy ochrony przyrody, zieleń, lesistość oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi i geologicznymi oraz ochronę powierzchni ziemi.
Rozdział 5 – Poprawa jakości środowiska
Rozdział ten opisuje jakość poszczególnych komponentów środowiska naturalnego oraz wpływ
na zdrowie ludzi. Przedstawiono możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Scharakteryzowano gospodarkę odpadami na terenie gmin powiatu.
Rozdział 6 – Kierunki działań systemowych
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Opisano systemy zarządzania środowiskowego, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony
środowiska. Przedstawiono rozwój badań i postęp techniczny jak również odpowiedzialność za szkody
w środowisku. Opisano prowadzoną na terenie powiatu edukację ekologiczną.
Rozdział 7 – Strategia ochrony środowiska powiatu nowodworskiego
W rozdziale tym wyznaczono sześć obszarów priorytetowych. Do każdego obszaru przypisano cele
średniookresowe do 2023 roku oraz kierunki działań na najbliższe cztery lata. Przedstawiono
harmonogram działań na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku.
Rozdział 8 – Instrumenty realizacji polityki ekologicznej
Przedstawiono mechanizmy prawno-ekonomiczne i finansowe realizacji Aktualizacji Programu oraz
szacunkowe koszty wdrażania zadań zaplanowanych w ramach Aktualizacji Programu w latach 20162023.
Rozdział 9 – Monitoring realizacji Aktualizacji Programu
Przedstawiono sposób realizacji Aktualizacji Programu oraz wyznaczono wskaźniki monitorowania.
W Oparciu o diagnozę stanu środowiska wyznaczono sześć obszarów priorytetowych, którym
przypisano cele średniookresowe. W celu realizacji celów średniookresowych wytyczono kierunki
działań, które w oparciu o wytyczone konkretne zadania mają posłużyć realizacji wyznaczonych
celów.
Obszar priorytetowy I - Poprawa jakości środowiska
Cele średniookresowe do 2023 roku:


Ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągniecia poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu do końca 2023 roku.



Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zmniejszenie
do środowiska oraz usprawnienia systemu zaopatrzenia w wodę.



Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradację.



Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego.



Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka i środowisko.

emisji

zanieczyszczeń

Obszar priorytetowy II – Ochrona przyrody
Cele średniookresowe do 2023 roku:
1. Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie
spójnego systemu obszarów chronionych.
2. Ochrona i prowadzenie właściwej gospodarki leśnej.

Obszar priorytetowy III – Racjonalna gospodarka odpadami
Cele średniookresowe do 2023 roku:
1. Gospodarka odpadami

Obszar priorytetowy IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
Cele średniookresowe do 2023 roku:
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1. Ochrona przed powodzią.
2. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną awarię
przemysłową oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska.

Obszar priorytetowy V – Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Cel średniookresowy do 2023 roku:
1. Kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania dla środowiska przyrodniczego
mieszkańców powiatu nowodowrskiego.

Obszar priorytetowy VI – Działania systemowe w ochronie środowiska
Cele średniookresowe do 2023 roku:
1. Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpkcji,
Zachęcanie społeczeństwa do opiniowania projektów oraz udziału w postępowaniach na rzecz
ochrony środowiska.

3. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
W Prognozie analizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji
w ramach „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 20162019 z perspektywą do 2023 roku” na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie
człowieka, z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.
Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz.
1235 ze zm.), informacje zawarte w Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej
wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego
dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów
z nim powiązanych.
Zakres i szczegółowość niniejszej Prognozy został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo z dnia 18 listopada 2015 roku nr WOOŚ –
I.411.416.2015.DC, który uzgodnił zakres prognozy zgodnie z art. 51 ust.2 oraz 52 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1235 ze zm.). Zakres i szczegółowość niniejszej Prognozy został również uzgodniony przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – pismo z dnia 23 października
2015 r., nr ZNS.9022.1.00252.2015.PA, który przedstawił zakres prognozy zgodny z art. 51 ust.2 oraz
52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano
materiały kartograficzne, opracowania archiwalne i planistyczne z zakresu badań środowiska
przyrodniczego na omawianym terenie oraz przeanalizowano harmonogram rzeczowo – finansowy
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda
sporządzenia prognozy polegała na kompleksowej analizie oddziaływania poszczególnych zadań
zapisanych w harmonogramie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, porównaniu obecnego
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stanu środowiska przyrodniczego na terenie powiatu i symulacji wpływu realizacji zadań
na poszczególne komponenty środowiska oraz środowiska jako całości.
Dla przeprowadzenia Prognozy wykorzystano następujące dane:







wyniki i analizy dokumentów dotyczące stanu środowiska na terenie powiatu
nowodworskiego, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie,
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
dane literaturowe,
obowiązujące normy prawne w zakresie ochrony środowiska,
uzyskane z przeprowadzonej ankietyzacji zakładów i innych jednostek/instytucji
funkcjonujących na terenie powiatu nowodworskiego.

Strategiczna ocena oddziaływania odnosi się do szerokiego spectrum zagadnień. Inaczej niż
w przypadku oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć nie ma tu możliwości odniesienia się
do konkretnych rozwiązań technicznych. Poziom szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania
jest ściśle powiązany z poziomem szczegółowości przedmiotowego Programu.
Dyrektywa 2001/42/WE przy sporządzaniu prognozy oddziaływania dokumentów strategicznych
kładzie nacisk w szczególności na:  Zebranie i przedstawienie danych na temat stanu środowiska,
aktualnych problemów i ich prawdopodobnej przyszłej ewolucji,  Przewidywanie znaczących
oddziaływań środowiskowych ocenianego planu lub programu,  Wskazanie środków łagodzących
i sposobu ich monitorowania,  Konsultacje społeczne z odpowiednimi władzami, jako część procesu
oceny,  Monitoring oddziaływań środowiskowych planu lub programu podczas wdrażania dokumentu.
Procedura oceny oddziaływania obejmowała etapy przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 3. Etapy procedury strategicznej oceny oddziaływania Programu
Etap SOOS
Cel
Ustalenie kontekstu i celów, określenie aktualnego stanu, zdecydowanie o zakresie
Zidentyfikowanie
innych Ocena, w jaki sposób program jest pod wpływem czynników
ważnych planów lub programów zewnętrznych, jak istniejące ograniczenia zewnętrzne mogą być
i celów ochrony środowiska
uwzględnione, pomocne w określaniu celów SOOS
Dostarczenie
dowodów
dla
istniejących
problemów
Zebranie informacji bazowych o
środowiskowych, prognozowania oddziaływań na środowisko,
stanie środowiska
zakresu monitoringu, pomoc w określeniu celów SOOS
Pomocne przy precyzowaniu oceny i jej pośrednich etapów,
Zidentyfikowanie
problemów
uwzględniając dane bazowe, określenie celów SOOS,
środowiskowych
prognozowaniu oddziaływań, określaniu zakresu monitoringu
Dostarczenie instrumentów/środków służących do oszacowania
Określenie celów SOOS
wpływu programu na środowisko
Zapewnienie, że SOOS obejmuje prawdopodobne znaczące
Konsultacja zakresu SOOS
oddziaływania środowiskowe planu lub programu
Określenie i doprecyzowanie alternatyw i oszacowanie oddziaływań
Porównanie celów planu lub Identyfikacja potencjalnych synergii i niespójności pomiędzy
programu z celami SOOS
celami programu i celami SOOS
Rozwój
strategicznych Określenie i sprecyzowanie ewentualnych strategicznych
rozwiązań alternatywnych
alternatyw
Przewidywanie
oddziaływań Określenie znaczących środowiskowych oddziaływań programu i
programu
uwzględniając jego alternatyw
alternatywy
Oszacowanie efektów planu lub Walidacja przewidywanych oddziaływań programu i jego
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Etap SOOS
programu,
uwzględniając
ewentualne alternatywy
Środki łagodzące oddziaływania
niekorzystne
Propozycja
monitorowania
środowiskowych
programu

wskaźników
oddziaływań
wdrożenia

Cel
alternatyw, pomoc przy doprecyzowaniu programu
Zapewnienie,
że
oddziaływania
niekorzystne
zostały
zidentyfikowane i potencjalne środki łagodzące zostały rozważone
(uwzględnione)
Wyznaczenie szczegółów, dla których wpływ środowiskowy
programu może zostać oszacowany

Przygotowanie prognozy oddziaływania
Przygotowanie
prognozy Prezentacja przewidywanych oddziaływań środowiskowych
oddziaływania
programu, uwzględniając alternatywy, w formie odpowiedniej dla
konsultacji społecznych i decydentów
Konsultacja projektu programu i prognozy oddziaływania
Konsultacje
społeczne, Zapewnienie udziału społeczeństwa i organów konsultujących
konsultacje z odpowiednimi oraz możliwości wyrażenia opinii do wniosków płynących SOOS
organami projektu programu
oraz prognozy oddziaływania
Oszacowanie
znaczących Zapewnienie, że uwarunkowania środowiskowe jakichkolwiek
zmian
poważnych zmian w projekcie programu na tym etapie są
określone i wzięte pod uwagę
Podjęcie decyzji i dostarczenie Dostarczenie informacji, w jaki sposób wyniki oceny oddziaływania
informacji
i konsultacji społecznych zostały wzięte pod uwagę w ostatecznej
wersji planu lub programu
Monitoring znaczących oddziaływań na środowisko wdrożenia planu lub programu
Zdefiniowanie celów i metod Aby określić efekt środowiskowy programu, należy określić gdzie
monitoringu
prognozowane oddziaływania są takie jak w rzeczywistości,
pomoc w identyfikacji oddziaływań niekorzystnych
Reakcja
na
oddziaływania Przygotowanie odpowiedniej reakcji tam gdzie zostały stwierdzone
niekorzystne
oddziaływania niekorzystne

4. Metody analizy skutków realizacji postanowień Aktualizacji
Programu oraz częstotliwość jej przeprowadzania
Ustala się, iż Prognoza powinna obejmować obszar całego powiatu wraz z obszarami
pozostającymi w zasięgu oddziaływania, wynikającego z realizacji zadań „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku”.
W związku z tym obszar objęty prognozą nie może być mniejszy od obszaru będącego przedmiotem
tego dokumentu, co jest konieczne zważywszy na wzajemne powiązania poszczególnych elementów
środowiska.
W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych
w ramach Aktualizacji Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych
niezbędnych do realizacji tych działań. W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji
celów ekologicznych. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji.
Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska.
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Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych
zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia
Programu w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:
 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem,
 podmioty realizujące zadania Programu,
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu,
 społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.
Realizacja zadań przyjętych w Programie to poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie
powiatu nowodworskiego. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy
środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji jego założeń.






Wdrażanie Programu powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:
efektywności wykonania zadań,
aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych
działań,
stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań
i przyjętych celów,
przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
niezbędnych modyfikacji i aktualizacji Programu.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) organ wykonawczy powiatu sporządza co dwa lata raporty z wykonania
programu ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie powiatu.
W Programie zostały określone zasady oceny i monitorowania efektów realizacji przyjętych
celów. Zaproponowane wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji
poszczególnych zaplanowanych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku.
Na potrzeby przeprowadzania oceny realizacji poszczególnych celów i zadań przedstawionych
w harmonogramie zaproponowano wykorzystanie wskaźników przedstawionych w tabeli 4.
Tabela 4. Wskaźniki monitorowania programu

1

Wskaźnik
Wskaźniki ekologiczne
Stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych

2

Stan wód podziemnych

klasa

3

Jakość powietrza – w strefie mazowieckiej

klasa

4

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

%

5

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
Długość istniejącej sieci wodociągowej w danym roku

szt.
km

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w danym roku

km

Komunalne oczyszczalnie ściekowe
Przemysłowe oczyszczalnie ściekowe
Udział terenów zdegradowanych w ciągu roku
Udział terenów zrekultowanych w ciągu roku
Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu T
wyrażona przy pomocy wskaźnika w punktach kontrolnych na
terenie powiatu
Poziom pól elektromagnetycznych na terenie powiatu
Wskaźnik lesistości

szt.
szt.
%
%
dB

L.p.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Jednostka
klasa

kV/m
%

L.p.
15
16
17
18
19
20

1
2
3

1

Wskaźnik
Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną
Ilość odpadów wytworzonych/ zebranych na terenie powiatu w
ciągu roku
Udział mieszkańców objętych systemem selektywnego zbierania
odpadów na terenie gminy w ogóle mieszkańców powiatu
Ilość poważnych awarii przemysłowych w ciągu roku na terenie
powiatu
Ilość szkód wyrządzonych w środowisku

Mg
%
szt.
szt.

Liczba kontroli przeprowadzonych u podmiotów gospodarczych
korzystających ze środowiska
Wskaźniki społeczne
Ilość akcji i kampanii informacyjno – edukacyjnych w danym roku

szt.

Długość ścieżek edukacyjno - przyrodniczych
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

km
-

Wskaźniki ekonomiczne
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w tym:
Gospodarka wodna
Gospodarka wodno – ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Pozostała działalność

Ocena realizacji Programu
z następujących źródeł informacji:





Jednostka
%

prowadzona

będzie

na

podstawie

szt.

tys. zł

danych

pozyskanych

Główny Urząd Statystyczny;
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
Ankietyzacja jednostek podległych pod Starostwo Powiatowe.

5. Charakterystyka powiatu oraz analiza i ocena istniejącego
stanu środowiska
5.1 Charakterystyka powiatu
Powiat nowodworski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego.
Od zachodu i północnego-zachodu graniczy z powiatem płońskim, a od północnego – wschodu
z powiatem pułtuskim. Od wschodu z powiatem legionowskim, od południowego – wschodu
z warszawskim zachodnim, natomiast od południowego – zachodu z powiatem sochaczewskim.
Powiat nowodworski zajmuje powierzchnię 691,65 km².
W skład powiatu wchodzą:
 gminy miejskie:
 Nowy Dwór Mazowiecki,
 gminy miejsko-wiejskie:
 Nasielsk,
 Zakroczym,
 gminy wiejskie:
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Czosnów,
Leoncin,
Pomiechówek.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności powiatu nowodworskiego
systematycznie wzrasta. Liczba ludności powiatu w 2014 roku wynosiła 78 693, wzrosła od 2012 roku
o 372. Najwięcej osób, niespełna 36 % populacji powiatu mieszka w mieście Nowy Dwór Mazowiecki.
2
Średnia gęstość zaludnienia powiatu wynosi 113,2 osób na km , średnia gęstość zaludnienia
2
2
na obszarach miejskich wynosi 643,0 os/km , na terenach wiejskich 62,2 os/km .

5.1.1

Infrastruktura

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę
Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów przeznaczonych do przesyłu wody
między ujęciem, a odbiorcą. W skład sieci wodociągowej wchodzą: przewody magistralne, przewody
rozdzielcze i połączenia domowe zwane przyłączami.
Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują następujące ujęcia wód podziemnych:
Tabela 5. Wykaz eksploatowanych ujęć wody na terenie powiatu nowodworskiego
Łączne zasoby
Lokalizacja ujęcia
Gmina
3
ujęcia [m /h]
Wólka Kikolska
Pomiechówek
49,5
Kikoły
Pomiechówek
84,8
Goławice
Pomiechówek
139
Stanisławowo
Pomiechówek
167
Kosewo
Pomiechówek
173
Orzechowo
Pomiechówek
125,1
Czarnowo-Brody
Pomiechówek
150
Czarnowo
Pomiechówek
66,15
Leoncin
Leoncin
85
Jackowo
Nasielsk
396
Cieksyn
Nasielsk
96
PKP Pieścirogi M. Reja
Nasielsk
50
Warszawska
Nowy Dwór Mazowiecki
200
Wisła
Nowy Dwór Mazowiecki
80
Twierdza Modlin
Nowy Dwór Mazowiecki
80
Prochownia
Zakroczym
200
Henrysin
Zakroczym
50
Wojszczyce
Zakroczym
63
Źródło: dane uzyskane z poszczególnych gmin powiatu

Według danych GUS długość czynnej sieci wodociągowej na terenie powiatu nowodworskiego
nieznacznie wzrasta, w 2011 wynosiła 853,3 km, a w 2012 r. już 854,0 km, natomiast w 2013 wyniosła
866,0 km. Przybywa również przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania. Ich liczba w latach 2011 – 2013 wzrosła o 301 przyłączy. Na terenie powiatu sieć
wodociągowa jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Mimo to wymaga ona dalszych inwestycji w celu
rozbudowy jej na terenach niektórych gmin zwłaszcza Czosnów, Leoncin, Zakroczym. Ludność
korzystająca z sieci wodociągowej stanowi blisko 80% mieszkańców całego powiatu.
W poniższej tabeli nr 6 przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące sieci wodociągowej
na terenie powiatu nowodworskiego.
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Tabela 6. Sieć wodociągowa na terenie powiatu nowodworskiego w latach 2011 - 2013
Rok
Wyszczególnienie
Jedn.
2011
2012
2013
Długość czynnej sieci rozdzielczej
km
853,3
854,0
866,0
Połączenia prowadzące do budynków
szt.
13 381
13 521
13 682
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
os.
61784
62101
62386
Zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca
Woda dostarczona gospodarstwom domowym

3

m /os.

29,5

29,9

29,9

[dam3]

2296,8

2340,5

2346,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Sieć kanalizacyjna
Sieć kanalizacyjna to układ połączonych ze sobą przewodów, które służą do odprowadzenia
ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni
ścieków lub naturalnego odbiornika (wody opadowe). Przewody te, w zależności od wielkości i funkcji
zwane są kolektorami, kanałami głównymi, kanałami bocznymi i przyłączami domowymi. Integralną
częścią sieci kanalizacyjnej są studzienki. W zależności od pełnionej funkcji i miejsca usytuowania są
to studzienki: rewizyjne, połączeniowe lub spadowe.
Według danych GUS długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu nowodworskiego
stopniowo wzrastała. W latach 2012 – 2014 przybyło 40,3 km sieci kanalizacyjnej. Wzrosła również
ilość przyłączy do budynków o blisko 700 sztuk. W latach 2012 – 2013 wzrastała również ilość
ścieków odprowadzanych i ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.
W tabeli 7 przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie
powiatu nowodworskiego w latach 2012 – 2014.
Tabela 7. Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu nowodworskiego
Rok
Wyszczególnienie
Jedn.
2012
2013
Długość czynnej sieci
km
242,9
261,4
kanalizacyjnej
Przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych
szt.
4581
5077
i zbiorowego zamieszkania
3
Ścieki odprowadzone
dam
1887
1959,0
Ludność korzystająca z sieci
os.
30426
30769
kanalizacyjnej

2014
283,2
5212
bd.
bd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z sieci kanalizacyjnej w powiecie nowodworskim korzysta niewiele ponad 39 % mieszkańców
powiatu. Stopień skanalizowania gmin powiatu nowodworskiego jest zróżnicowany w poszczególnych
gminach. Najlepiej skanalizowana jest gmina Czosnów, gdzie ponad 80 % mieszkańców korzysta
z sieci kanalizacyjnej. Najgorzej skanalizowana jest gmina Nasielsk. W gminach słabo
skanalizowanych dominują zbiorniki bezodpływowe na ścieki, skąd ścieki są okresowo wywożone
wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie niesie za sobą ryzyko
zanieczyszczenia gleb ściekami (np. na skutek nieszczelnych zbiorników). W celu wyeliminowania
tego problemu w powiecie, z roku na rok, wzrasta długość sieci kanalizacyjnej, w związku z czym jest
możliwość przyłączenia większej ilości mieszkańców do zbiorczego systemu usuwania ścieków.
Wszystkie gminy posiadają własne, gminne oczyszczalnie ścieków. Na terenach, gdzie podłączenie
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sieci kanalizacyjnej było do tej pory niemożliwe lub nieopłacalne ścieki odprowadzane są
do zbiorników bezodpływowych.
Ścieki systemem kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej dopływają do 6 oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych na terenie powiatu nowodworskiego. Łączna przepustowość oczyszczalni
3
zlokalizowanych na terenie powiatu nowodworskiego w 2014 roku wynosiła 12 824 m /dobę, w roku
3
tym oczyszczono 1884 dam ścieków z terenu powiatu.
Tabela 8. Oczyszczanie ścieków komunalnych w powiecie nowodworskim
Ścieki oczyszczone
Oczyszczalnie
Przepustowość
Gmina
w 2014 roku
3
ścieków
[m /dobę]
3
[dam ]
Nowy Dwór
7000
998,0
1
Mazowiecki
2000
402,0
Nasielsk
1
1750
178,0
Zakroczym
1
800
122,0
Czosnów
1
214
41,0
Leoncin
1
1060
143,0
Pomiechówek
1
12824
1884,0
Powiat łącznie
6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenach nieperspektywicznych dla rozwoju sieci kanalizacyjnej propaguje się budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaopatrzenie mieszkańców w gaz ziemny
Przez teren powiatu nowodworskiego przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia gazu
zaazotowanego.
Ogólna długość sieci gazowej na terenie powiatu nowodworskiego wynosiła w 2013 r. 267 955
m i wzrosła w stosunku do 2012 r. o 3532 m. Liczba odbiorców gazu pozostaje na tym samym
poziomie, natomiast zużycie gazu nieznacznie spada. W latach 2012 – 2013 zwiększyła się natomiast
liczba ludności korzystającej z sieci gazowej – o 354 osoby.
Tabela 9. Sieć gazowa na terenie powiatu nowodworskiego w latach 2012 - 2013
Wyszczególnienie

Jedn.

2012

2013

Długość czynnej sieci ogółem
Długość czynnej sieci
przesyłowej
Długość czynnej sieci
rozdzielczej
Czynne przyłącza do
budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych

m

264 423

267 955

m

55260

55260

m

209163

212695

szt.

5594

5726

Odbiorcy gazu
Zużycie gazu
Ludność korzystająca z sieci
gazowej

Gosp.
domowe
3
tys. m

3507

3705

7164,1

7126,6

osoba

20887

21241

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Zaopatrzenie mieszkańców w energie elektryczną
Według danych GUS zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, jak również liczba odbiorców
energii elektrycznej na terenie powiatu nowodworskiego, przy równoczesnym wzroście liczby
odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu.
Tabela 10. Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w latach 2012 – 2013 oraz ilość
odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu w powiecie nowodworskim
Odbiorcy energii
Zużycie energii
Zużycie energii
Rok
elektrycznej na
elektrycznej na
elektrycznej na
niskim napięciu [os.]
niskim napięciu
niskim napięciu na 1
[MWh]
mieszkańca
2012
26469
69403
887,7
2013
27358
67297
858,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Infrastruktura komunikacyjna
Sieć drogowa
Układ drogowy powiat nowodworski tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Powiat nowodworski przecinają 3 drogi krajowe:




DK nr 7 od km 320+272 do 342+190,
DK nr 62 od km 176+097 do 207+192,
DK nr 85 od km 00+000 do 4+774,

Stan techniczny dróg oraz nawierzchni dróg krajowych jest corocznie monitorowany przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W planie na 2015 rok
przewidziane są remonty nawierzchni większości odcinków, które są w niezadawalającym stanie.
Przez powiat przebiegają drogi wojewódzkie nr 565, 575, 579, 571, 622, 630, 631, 632, 639,
899.
Wymienione drogi pełnią ważną funkcję komunikacyjną, zapewniając połączenie powiatu
z innymi ośrodkami jak również gmin powiatu między sobą oraz spełniają istotne znaczenie
gospodarcze i turystyczne. Podobne znaczenie mają drogi powiatowe, których łączna długość
na terenie powiatu wynosi 240 km. Na terenie powiatu funkcjonuje sieć dróg gminnych i zakładowych.
Tabela 11. Sieć dróg rangi wojewódzkiej na terenie powiatu nowodworskiego
Lp.

Nr drogi

1.

565

2.

575

3.

579

4.

571

Nazwa drogi

Długość drogi na
terenie powiatu

Ocena stanu technicznego
nawierzchni (A, B, C, D)

1,59

B

20,8

A – 6 odcinków,
C – 4 odcinki

13,7

A

19,62

A – 4 odcinki,
B – 1 odcinek,

Secymin Nowy – rz. Wisła Chociszewo
Płock – Dobrzyków – Słubice
– Iłów – Kamion – Śladów –
Secymin Polski – Nowy
Kazuń
Kazuń Polski – Leszno –
Błonie – Grodzisk
Mazowiecki - Radziejowice
Naruszewo – Nasielsk –
Winnica - Pułtusk
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Długość drogi na
terenie powiatu

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

5.

622

6.

630

7.

631

8.

632

9.

639

10.

899

Chrcynno - Szadki
Nowy Dwór Mazowiecki
(droga nr 85) - Jabłonna
Nowy Dwór Mazowiecki –
Zegrze – Nieporęt – Marki –
Warszawa
Płońsk (droga nr 10) – Nowe
Miasto – Nasielsk – Dębe –
Legionowo –
Rembelszczyzna - Marki
Łomna Las – rz. Wisła –
Skierdy (droga nr 630)
Cybulice Małe – droga 575

4,54
7,21

Ocena stanu technicznego
nawierzchni (A, B, C, D)
C – 1 odcinek,
D – 2 odcinki
A
A – 1 odcinek,
B – odcinek

4,79

A – 5 odcinków,
D – 4 odcinki,

16,35

B – 4 odcinki,
C – 3 odcinki,
D – 3 odcinki

2,37

D

2,12

D

Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

A – stan dobry,
B – stan zadawalający,
C – stan niezadawalający,
D – stan zły
Stan techniczny nawierzchni dróg określają parametry techniczno-eksploatacyjne, do których
zalicza się: stan spękań, równość podłużną, koleiny, stan powierzchni, właściwości
przeciwpoślizgowe.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
stan techniczny dróg jest zróżnicowany. Na wielu odcinkach z uwagi na niedawno zakończone
inwestycje jest bardzo dobry. W najgorszym stanie są odcinki dróg nr 639 i 899.
Stan techniczny dróg powiatowych został scharakteryzowany w poniższej tabeli.
Tabela 12. Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego
Droga powiatowa

Relacja

2409W

Pomiechówek – Nasielsk

2401W

Pomiechówek - Goławice

2413W
2411W
2407W
2417W
3002W
4134W

Pomiechówek - Szczypiorno
Wojszczyce – Janowo
Czarnowo – Nowe Orzechowo
Zakroczym – Nowe Trębki
Nowe Trębki – Smoszewo
Sowia Wola – Dąbrowa - Górki

2401W

Nowe Grochale – Leoncin – Nowiny Secymin

2402W
2404W
3045W

Nowe Gniewniewice - Leoncin
Kazuń – Bielany Dębina
Borkowo – Cieksyn – Władysławowo
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Droga powiatowa

Relacja

3046W
2428W
2420W
2421W

Cieksyn – Łomna
Ruszkowo – Strudzianki – Nuna
Czosnów – Łomna
Nasielsk - Gąsocin

2422W

Nasielsk – Strzegocin

3001W

Zakroczym – Swobodnia – Zaręby

2429W

Siennica – Mogowo - Lelewo

2424W
3401W
2433W

Nasielsk - Lorcin
Kosewo – Krzyczki Szumne
Czosnów – Kazuń Nowy

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Sieć drogowa powiatu nowodworskiego w większości wymaga systematycznej modernizacji,
przebudowy i dostosowania ich do zwiększającego się natężenia ruchu. Jak również dostosowania ich
m.in. do bezpiecznej komunikacji rowerowej oraz pieszej. Dotyczy to głównie dróg gminnych
i powiatowych.

Sieć kolejowa
Powiat nowodworski leży w korzystnym układzie kolejowym. Przez omawiany obszar
przechodzi magistrala kolejowa E 65, Warszawa – Gdańsk.

5.2 Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska
5.2.1

Warunki klimatyczne (warunki termiczne, anemometryczne, wilgotnościowe)

Zgodnie z charakterystyką klimatyczną J. Stachy'ego, Powiat Nowodworski znajduje się
w regionie mazowiecko-podlaskim w zasięgu wpływów klimatu kontynentalnego.
Jest to obszar o średniej wielkości opadów atmosferycznych 500-550 mm. Najwyższe
miesięczne sumy opadów przypadają na miesiące letnie.
o

Średnia roczna wysokość temperatury wynosi od 7 do 8 C. Najcieplejszym miesiącem jest
lipiec. Natomiast najniższe temperatury odnotowuje się w styczniu. Liczba dni z przymrozkami waha
się od 60 do 70. Pokrywa śnieżna zalega przez ok. 60 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa od 210
do 220 dni.
Wilgotność względna powietrza wynosi od ok. 78 do ok. 82%. Średnie roczne zachmurzenie
notuje się poniżej wartości 6,6 w skali pokrycia nieba 0-10. Jednocześnie na obszarze powiatu, nad
dolną Wkrą, odnotowuje się największą w województwie mazowieckim liczbę dni pogodnych, czyli
z zachmurzeniem poniżej 2/10, ponad 50.
Przeciętnie 65% czasu w roku na omawianym obszarze zalegają masy morskiego powietrza
polarnego. Świadczy to o przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. Wiatry zachodnie występują
tu przez 19-20% dni w roku. Udział pozostałych kierunków z sektora zachodniego jest podobnie jak
wiatrów wschodnich i południowo-wschodnich kilkunastoprocentowy. Najmniej wiatrów wieje z północy
i północnego-wschodu, a także z kierunku południowego. Wiatry napływające ze wschodu
charakteryzują się małymi prędkościami i niewielką oscylacją. Około 2/3 wiatrów wschodnich wykazuje
prędkość poniżej 2 m/s. Ze względu na większą aktywność układów barycznych i frontów oraz brak
wyraźnych przeszkód terenowych dla przepływu powietrza, średnia prędkość wiatru z sektora
zachodniego mieści się przedziale 3-4 m/s.
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5.2.2

Geologia

Obszar Powiatu Nowodworskiego znajduje się w obrębie Niecki Mazowieckiej, której stropową
część budują osady kredy górnej wykształcone w postaci margli, wapieni marglistych i mułowców.
Zostały one nawiercone na terenie twierdzy w Modlinie na głębokości 125m.
Nieckę wypełniają utwory trzeciorzędu i czwartorzędu. Utwory trzeciorzędu budują osady
oligocenu w postaci piasków różnoziarnistych z domieszką glaukonitu i wkładkami pyłów, osady
miocenu wykształcone w postaci piasków drobnoziarnistych i pylastych oraz mułków z wkładkami
węgla brunatnego i osady pliocenu występujące w postaci iłów zwięzłych tzw”pstrych oraz mułków
ilastych z soczewkami piasków pylastych.
Utwory czwartorzędu posiadają zmienną miąższość, która zależy od rzeźby powierzchni
stropowej osadów trzeciorzędowych i morfologii terenu. Na charakteryzowanym obszarze można
wyróżnić trzy typy budowy geologicznej:






wysoczyznę znajdującą się na północ od krawędzi doliny Wisły od doliny Wisły i Narwi,
zbudowaną głównie z glin zwałowych kolejnych zlodowaceń: południowopolskiego
i środkowopolskiego przewarstwionych utworami piaszczystymi;
rejon doliny Wkry, o założeniach kopalnych, który jest rozległą strukturą położoną w pólnocnowschodniej części powiatu o przebiegi NW - SE, wyerodowaną na początku okresu
międzylodowcowego i wypełnioną osadami piaszczystymi i żwirami;
rozległe obniżenie obejmujące doliny Wisły i Narwi wypełnione przez piaski różnoziarniste
pochodzenia fluwioglacjalnego i aluwialnego osadzone podczas okresów interglacjalnych

5.2.2 Rzeźba terenu, geomorfologia
Obszar powiatu nowodworskiego położony jest w obrębie dwóch makroregionów
fizycznogeograficznych Niziny Połnocnomazowieckiej z mezoregionami Wysoczyzną Płońską
i Wysoczyzną Ciechanowską oraz Niziny Środkowomazowieckej z mezoregionem Kotlina
Warszawska i pod względem morfologicznym należy zaliczyć do terenów dość urozmaiconych.
W hipsometrii terenu zaznacza się wyraźny podział na obszary pagórkowate i płaskie, bądź
charakterystycznie zorientowane elewacje oraz depresje, wyznaczające główne jednostki
orograficzne.
Obszar Powiatu Nowodworskiego położony jest na obszarze 3 mezoregionów, z których każdy
charakteryzuje się odmiennymi warunkami:





Kotlina Warszawska obejmuje obszar położony w dolinie Wisły i Narwi, południowy fragment
Nowego Dworu Mazowieckiego, Czosnów i Leoncin;
Wysoczyzna Płońska, na której leży Zakroczym, północno-zachodnia część Nowego Dworu
Mazowieckiego obejmująca Modlin oraz położony po prawej stronie Wkry niewielki fragment
gminy Nasielsk;
Wysoczyzna Ciechanowska, na której znajduje się północna strona obszaru objętego
opracowaniem, Nasielsk.

5.2.3 Ochrona przyrody
Podstawowymi aktami prawa z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony
i kształtowania środowiska na terytorium Polski są ustawy: z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651) oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2013, poz. 1232 z późn. zm.). W pierwszym z wymienionych aktów ochrona przyrody polega na
zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:



dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów,
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
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zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,
siedlisk przyrodniczych,
siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
krajobrazu,
zieleni w miastach i wsiach,
zadrzewień.

Z kolei ochrona środowiska w myśl Prawa ochrony środowiska oznacza: podjęcie lub
zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona
ta polega w szczególności na:




racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju,
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

5.2.3.1. Fauna i Flora
Powiat Nowodworski według klasyfikacji przyrodniczo – leśnej (2010) należy do IV Krainy
Mazowiecko-Podlaskiej. Zajmuje ona obszar ukształtowany pod wpływem zlodowacenia warty, jedynie
część południowo-wschodnia została ukształtowana zlodowaceniem odry. Na obszarze krainy
dominują gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia
środkowopolskiego. Znaczną powierzchnię zajmują doliny rzeczne: Wisły, Bugu, Narwi i Biebrzy,
wypełnione holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. Wymienione
utwory geologiczne pokrywają około 17% powierzchni krainy. W niewielu miejscach piaski, żwiry
i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego tworzą wyższe tarasy rzeczne.
Wg regionalizacji geobotanicznej Polski wg Matuszkiewicza (1993) teren powiatu
nowodworskiego położony jest Podkrainie Wkry, należącej do krainy Północnomazowiecko –
Kurpiowskiej (E2), należącej do działu Mazowiecko – Poleskiego.
Kraina Północnomazowiecko-Kurpiowska charakteryzuje się zespołami borów kontynentalnych
sosnowych świeżych, grądami mazowieckimi oraz występowaniem kontynentalnego, subboralnego
boru mieszanego. Kraina ta różnicuje się na podkrainy skutkiem wykształcania się na terenie
Podkrainy Kolneńskiej borów i borów mieszanych bliższych odmianom subborealnym niż sarmackim,
oraz wykształcania się łęgów jesionowo - olszowych bądź w odmianie podlasko-mazurskiej
w Podkrainach Kolneńskiej i Kurpiowskiej, bądź w od-mianie środkowopolskiej w Podkrainie Wkry.
W podziale zoogeograficznym wg Kostrowickiego obszar powiatu nowodworskiego należy
do Regionu Europejsko – Syberyjskiego należącego do Prowincji Europejsko – Zachodnio –
Syberyjskiej. Region ten łączy fauny lasów iglastych typu europejskiego (z dominującą sosną
i świerkiem w jego odmianie górskiej), lasów mieszanych, liściastych, lasostepów oraz żyznych
stepów nadczarnomorskich. Należą tu również fauny lasów i lasostepów południowo – syberyjskich,
zarówno typu górskiej tajgi jak i też brzozowo – osinowych oraz dąbrów uralskich.

5.2.3.2. Obszary Natura 2000
Na terenie powiatu nowodworskiego występuje 9 obszarów zaliczonych do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000:
Puszcza Kampinoska OSO+ SOO (PLC140001)
Ostoja znajduje się na Nizinie Środkowomazowieckiej i obejmuje duży kompleks leśny Puszczę Kampinoską. Obszar ten ma duże znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej
centralnej Polski. Unikatem przyrodniczym na skalę europejską są występujące na terenie ostoi

33

wydmy śródlądowe, które tworzą tu dwa pasy wydmowe przecinające równoleżnikowo całą Puszczę północny i południowy. Wydmy sięgają tu do 30 m wysokości względnej i prezentują różne formy
morfologiczne: łuki, parabole, wały, grzędy i zespoły wydmowe. Na przemian z pasami wydm
występują pasy bagienne - północny i południowy. Na terenie Parku lasy zajmują około 70%
powierzchni. Na wydmach dominują drzewostany sosnowe z domieszką gatunków liściastych, głównie
dębów i brzóz. Strome południowe i wschodnie zbocza wydm porastają dąbrowy świetliste i grądy.
Natomiast tereny bagienne pokrywają szuwary, turzycowiska, łąki i lasy liściaste, tworzące
drzewostany olszowe, łęgowe i grądowe. Głównym ciekiem wodnym obszaru jest zmeliorowana rzeka
Łasica z systemem kanałów. Na terenie ostoi zidentyfikowano 14 typów siedlisk cennych
z europejskiego punktu widzenia, z których największą powierzchnię zajmują łąki użytkowane
ekstensywnie (6,8%) i priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (6,0%). Równie
cenne są fragmenty starych drzewostanów o charakterze puszczańskim z powalonymi drzewami,
występujące m.in. w obszarach ochrony ścisłej - Sieraków, Granica, Krzywa Góra i Nart. Szczególnie
dużym bogactwem charakteryzuje się flora Puszczy. Jednymi z najcenniejszych roślin Parku są relikty
polodowcowe, takie jak zimoziół północny i chamedafne północna, która ma tutaj najliczniejsze
stanowisko w Polsce. Występuje tu również gatunek endemiczny Polski - brzoza czarna. Spośród
ssaków cennych dla UE występują tu trzy gatunki nietoperzy - mopek, nocek łydkowłosy i nocek duży,
oraz wydra i reintrodukowane od1992 roku rysie. Puszcza Kampinoska jest również ostoją ptasią
o randze europejskiej. Bytują tu 3 gatunki ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi ora 43 gatunki ptaków
cennych dla ochrony europejskiej przyrody. Na obszarze ostoi występuje co najmniej 1% populacji
krajowej bociana czarnego, sowy błotnej i trzmielojada. Teren ten jest również ważną ostoją derkacza.
Dolina Środkowej Wisły (PLB140004)
Ostoja znajduje się na Wiśle - ostatniej w większości nieuregulowanej wielkiej rzece w Europie.
Ostoja obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Dęblinem a Płockiem. Wisła zachowała tu wyjątkowo
naturalny charakter rzeki roztokowej. Na odcinku tym Wisła tworzy liczne wyspy, starorzecza i boczne
kanały. Występują tu zarówno wyspy w formie piaszczystych łach, po dobrze uformowane wyspy
porośnięte roślinnością zielną. Wielkie piaszczyste łachy są siedliskiem wielu gatunków mew, rybitw
i sieweczek. Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz
z terasą zalewową porastają zarośla wikliny oraz łąki i pastwiska. Na niektórych odcinakach pozostały
tu również fragmenty dawnych lasów łęgowych złożonych z topól i wierzb. Głównym celem powołania
ostoi jest występująca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna. W Dolinie Środkowej Wisły
gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków
ważne w skali europejskiej. Spośród nich lęgi odbywają tu m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała oraz
cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa białoczelna i rzeczna. Występuje tu również 9 gatunków wpisanych
do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt m.in. ostrygojad, podgorzałka i podróżniczek. W okresie zimy
występują tu duże koncentracje gągoła i bielczka. Obszar ma bardzo duże znaczenie jako szlak
wędrówkowy dla ptaków migrujących. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu lipiennik
Loesela.
Dolina Wkry (PLH140005)
Ostoja położona jest na Nizinie Środkowopolskiej, w Kotlinie Warszawskiej. Obejmuje około 1 kilometrowy odcinek rzeki Wkry wraz z przyległymi terenami leśnymi. Wkra ma tu bardzo naturalny,
roztopowy charakter o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Prawy brzeg rzeki jest tu wysoki
i urwisty, natomiast lewy brzeg - płaski i porośnięty łęgami. Na terenie ostoi występują dwa rodzaje
siedlisk cennych z punktu europejskiego widzenia: lasy łęgowe oraz grąd środkowoeuropejski.
Obejmują one w sumie około 60% powierzchni ostoi. Łęg porasta okresowo zalewane tereny wzdłuż
lewego brzegu Wkry. Występują tu fragmenty 65-85 letnich drzewostanów olszowo-jesionowych
z domieszką wiązu szypułkowego i świerka. W grądzie drzewostany zdominowane są głównie przez
sztuczne odnowienia sosny z domieszką dębu. Na stromych stokach występuje grąd zboczowy.
Wysepki i plaże porośnięte są zaroślami wierzbowymi. Ostoję zamieszkują dwa gatunki zwierząt
cenne w skali europejskiej: bóbr i wydra.
Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045)
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Obszar prawie w całości pokryty lasami, głównie liściastymi i mieszanymi, rzadziej iglastymi.
Ostoja obejmuje fragmenty rozczłonkowanego kompleksu leśnego położonego - wg podziału
fizycznogeograficznego Polski – na Wyżynie Ciechanowskiej, a wg podziału geobotanicznego –
w podokręgu Serockim okręgu Wysoczyzny Ciechanowskiej Podkrainy Wkry. Cały ten teren
charakteryzuje się występowaniem stosunkowo dużych powierzchni siedlisk świetlistej dąbrowy
w postaci mazowieckiej. Niestety większość tych siedlisk została już od dawna odlesiona i dlatego też
istniejące obecnie fragmenty zasługują na szczególną uwagę. Zbiorowiska leśne występują
na podłożu morenowym; szczególnie wyróżniają się ostańce wzgórz morenowych i kemowych
z recesji stadiału Wkry zlodowacenia warciańskiego. Dominują gleby brunatne i rdzawe. Cały teren
obejmuje grunty leśne skarbu państwa w zarządzie lasów państwowych (nadleśnictwo Jabłonna).
Większość terenu jest zalesiona, a główna warstwa drzewostanu (w różnych klasach wieku)
budowana jest przez sosnę i dąb. Dominują następujące typy siedliskowe lasu: las mieszany świeży
i las świeży. Ostoja obejmuje dobrze oraz średnio wykształcone zbiorowiska grądów i świetlistych
dąbrów. Bardzo dobrze reprezentują one regionalne postaci tych zbiorowisk. Niezależnie od różnych
form zniekształcenia (w sumie niewielkiego) wynikającego z prowadzenia gospodarki leśnej,
na obszarze ostoi występuje prawie komplet gatunków charakterystycznych dla tych dwóch typów
zbiorowisk roślinnych.
Forty Modlińskie (PLH140020)
Twierdza Modlin położona jest ok. 35 km na NW od centrum Warszawy, u ujścia Narwi
do Wisly. Ten zespół fortyfikacji stanowi unikatowy w skali europejskiej przykład architektury obronnej.
Jedno z największych zimowisk mopka w Polsce (500 osobników). Ponadto stwierdzono tu zimowanie
2 innych gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocka dużego i łydkowłosego.
Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029)
Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem. Pod względem
fizjograficznym położony jest w obrębie Kotliny Warszawskiej i częściowo w Kotlinie Płockiej. Wisła
na tym odcinku płynie swoim naturalnym korytem o charakterze roztokowym z licznymi łachami
i namuliskami. Koryto kształtowane jest dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi,
warunkującymi powstawanie naturalnych fitocenoz leśnych i nieleśnych w swoistym układzie
przestrzennym. W dolinie zachowały się liczne starorzecza tworzące charakterystyczna ciągi otoczone
mozaiką zarośli wierzbowych, lasów łęgowych oraz ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk.
Północna krawędź doliny jest wyraźnie zarysowana i osiąga wysokość względną dochodzącą do ok.
35m. Od strony południowej rozciąga się szeroki taras zalewowy. Obszar obejmuje fragment
naturalnej doliny dużej rzeki nizinnej o charakterze roztokowym wraz z charakterystycznym strefowym
układem zbiorowisk roślinnych reprezentujących pełne spektrum wilgotnościowe i siedliskowe
w obrębie obu tarasów. Jednocześnie obszar jest fragmentem jednego z najważniejszych
europejskich korytarzy ekologicznych. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są lasy
łęgowe. Bezpośrednio z korytem Wisły związane są ginące w skali Europy nadrzeczne łęgi wierzbowe
i topolowe, których występowanie ograniczone jest do międzywala i starszych wysp. Największe
i najcenniejsze fragmenty tych lasów znajdują się w okolicy Zakroczymia w rezerwacie "Zakole
Zakroczymskie" oraz na dużych wyspach w rezerwacie "Ławice Kiełpińskie" położonym w gminie
Łomianki i dzielnicy Warszawa - Białołęka. Pomiędzy Młodzieszynkiem a Dobrzykowem na odcinku
około 40 km, tereny przyskarpowe wieńczące dolinę Wisły, porastają łęgi olszowo-jesionowe.
Prezentują one różne fazy rozwojowe, od dojrzałych i reprezentatywnych płatów po stosunkowo młode
fitocenozy z niedojrzałym drzewostanem, stanowiące początkową fazę regeneracyjną. Dopełnieniem
krajobrazu leśnego tego obszaru są łęgi wiązowo-jesionowe oraz grądy subkontynentalne. Zajmują
one bardzo niewielkie powierzchnie głównie w strefie przejściowej pomiędzy dnem doliny, a jej
wysokimi, partiami krawędziowymi charakteryzującymi się mozaiką wąwozów erozyjnych i południową
ekspozycją. Z działalnością dużej nieuregulowanej rzeki nizinnej nierozerwalnie związane są
starorzecza, zwane wiśliskami. Największe i najcenniejsze zbiorniki to: Jeziorko Kiełpińskie będące
jednocześnie rezerwatem przyrody, Jeziorko Secymińskie oraz starorzecza w okolicy Nowosiadła,
Kępy Polskiej i Bód Borowickich. Z innych, typowych dla rzek siedlisk przyrodniczych godne

35

podkreślenia są ziołorośla nadrzeczne oraz muliste zalewane brzegi. W obrębie doliny znaczący
udział w krajobrazie mają łąki reprezentujące wszystkie wyższe jednostki syntaksonomiczne w obrębie
klasy Molinio-Arrhenatheretea. Do najcenniejszych należą ekstensywnie użytkowane łąki rajgrasowe
zróżnicowane pod względem wilgotności i żyzności podłoża na kilka podzespołów, łąki wiechlinowokostrzewowe oraz bardzo rzadkie w obrębie tarasu zalewowego zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.
Luźne piaski akumulacyjne naniesione przez rzekę w obrębie tarasy zalewowej, porastają ciepłolubne
murawy napiaskowe. Różnorodność siedlisk warunkuje znaczne bogactwo gatunkowe zwierząt
i roślin, w tym wielu chronionych i zagrożonych wymarciem. Na szczególną uwagę zasługuje
ichtiofauna rzeki, która pomimo znacznego jej zanieczyszczenia jest bogata w gatunki. Przetrwała ona
i utrzymuje się w stanie zdolnym do samoistnej regeneracji w przypadku zahamowania dalszego
pogarszania się stanu siedlisk, w tym przypadku wód. W obrębie obszaru występuje jedna
z najliczniejszych w Polsce populacji bolenia. Z korytem rzeki nierozerwalnie związane są stabilne
i silne liczebnie populacje bobra oraz wydry. Starorzecza z kolei stanowią siedlisko życia dla kumaka
nizinnego i traszki grzebieniastej. Obszar pełni kluczową rolę dla ptaków zarówno w okresie lęgowym,
jak i podczas sezonowych migracji. Znaczna część gatunków wymienionych jest w I Załączniku
Dyrektywy Ptasiej.

Łąki Kazuńskie (PLH140048)
Obszar położony jest w gminie Czosnów na tarasie zalewowym w zakolu Wisły, u zbiegu trzech
dużych rzek. Wchodzi w skład otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Obejmuje kompleks
gruntów wchodzących niegdyś w skład PGR, a obecnie w znacznej części sprzedany lub
wydzierżawiony właścicielom prywatnym. Znajduje się tu starorzecze, składające się z dwóch
zbiorników wodnych, zwanych Jez. Górnym i Jez. Dolnym, o powierzchni 30 ha (jedyny tej wielkości
zbiornik w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego), połączone wylewającą na wiosnę rzeczką
Sosnowianką z korytem Wisły oraz kompleks podmokłych łąk, turzycowisk i trzcinowisk z zaroślami
wierzbowymi i pasami olch na południe od Jez. Górnego. Ostoja ważna ze względu na dobrze
zachowane duże kompleksy łąk świeżych, którym towarzyszą zbiorowiska łąk wilgotnych oraz
starorzecza. Szczególnie dobrze wykształcone są zbiorowiska łąk świeżych. Pozostałe grupy
zbiorowisk mają charakter uzupełniający. Flora roślin naczyniowych liczy ponad 100 gatunków, pośród
których nie ma większych osobliwości. Charakter flory wskazuje jednak na dobrze wykształcone
zbiorowiska łąkowe bez znaczniejszego udziału gatunków ruderalnych i inwazyjnych. Dawniej
prowadzone badania wskazywały, że analizowane łąki rajgrasowe były bardzo bogate florystycznie
(do 60 gatunków naczyniowych na płacie 25 m2). Obecne wyrywkowe obserwacje wskazują na nieco
tylko niższe bogactwo poszczególnych płatów. Jest to również miejsce bytowania wielu gatunków
ptaków (planowana ostoja ptasia) a także korytarz ekologiczny łączący Kampinoski Park Narodowy
z brzegiem Wisły.
Ostoja Nowodworska (PLH140043)
Odizolowany, niewielki kompleks leśny zlokalizowany w mezoregionie Kotliny Warszawskiej
(lasy liściaste stanowią 100% powierzchni obszaru). Biorąc pod uwagę izolację nowodworskiej
populacji zgniotka cynobrowego (najbliższe pewne stanowiska znajdują się w Puszczy Białowieskiej)
znaczenie tej ostoi z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej regionu jest bardzo
duże.
Zagrożenia na terenie obszarów Natura 2000 można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne lokalne oraz zewnętrzne - powstające poza nimi i oddziałujące na rozległe tereny. Do drugiej kategorii
zaliczyć należy zanieczyszczenie powietrza, a szczególnie zanieczyszczenie wody w rzekach.
Zagrożenia powstające w obrębie obszarów Natura 2000 to przede wszystkim wycinki drzew
i krzewów, nielegalne składowiska odpadów i żwirownie, zrzuty ścieków, postępującą zabudowę
mieszkaniową, kłusownictwo, niewłaściwą gospodarkę leśną. Do istotnych problemów w powiecie
należą zmiany sposobu użytkowania gruntów, a wśród nich szczególnie porzucanie łąk i pastwisk, co
uruchamia procesy sukcesji, niekorzystne dla zachowania istniejącej bioróżnorodności.
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5.2.3.3. Parki narodowe
Park narodowy w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku (Dz. U. 2015 poz. 1651,
art. 16 ust. 1) to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym
ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
Na terenie powiatu nowodworskiego zlokalizowany jest Kampinoski Park Narodowy, który
w granicach powiatu zajmuje powierzchnię 15604,49 ha. Zajmuje gminy: Leoncin i Czosnów.
W granicach parku znajdują się rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej, położone w pradolinie Wisły.
Puszcza tworzy wyraźnie wyodrębniony układ przyrodniczy, usytuowany w punkcie węzłowym
korytarzy ekologicznych (doliny Wisły, Bugu i Narwi) o znaczeniu europejskim. Teren ten został
ukształtowany w okresie polodowcowym przez wody z topniejącego lodowca spływające do morza
szerokim na 18 km korytem Prawisły. Wyspy i ławice dały początek wydmom, a w dawnych korytach
i starorzeczach wytworzyły się tereny bagienne. Tak powstały dwa ułożone równoleżnikowo pasy
wydmowe oraz leżące pomiędzy nimi dwa pasy bagienne. Dodatkowo wśród kompleksów wydm
znajdują się podmokłe zagłębienia, a na terenach bagiennych piaszczyste wzniesienia oraz niewielkie
wydmy. Duże zróżnicowanie siedlisk powoduje, że występuje tutaj ponad 50 zbiorowisk roślinnych.
Tworzy je ok. 1400 gatunków roślin naczyniowych, 115 gatunków mszaków oraz 146 gatunków
porostów. Wśród nich znajdują się gatunki reliktowe oraz charakterystyczne dla różnych stref
geograficznych, jak relikt epoki polodowcowej – chamedafne północna, gatunki borealne – zimoziół
północny i kosaciec syberyjski, relikty pontyjskie – wisienka kwaśna i wężymord stepowy.

5.2.3.4. Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 13 ust. 1) obejmuje
obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki
przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Rezerwaty przyrody w powiecie nowodworskim zajmują łącznie powierzchnię 1338,80 ha. Są
to:






Rezerwat Pomiechówek,
Dolina Wkry,
Wikliny Wiślane,
Zakole Zakroczymskie,
Kępy Kazuńskie.

Utworzone rezerwaty faunistyczne pełnią rolę ochronną, dla miejsc lęgowych rzadkich
i zagrożonych wyginięciem w Polsce ptaków siewkowatych: mew, rybitw i siewek. Rezerwat Zakole
Zakroczymskie obejmuje wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące rzeki Wisły. Dolina Wkry chroni
krajobraz przełomowego odcinka rzeki Wkry oraz pozostałości lasów łęgowych. Rezerwat
Pomiechówek składa się z dwóch części oddzielonych od siebie pasem młodnika. Zachowane są tu
fragmenty grądu z licznymi pojedynczymi, bardzo starymi drzewami rożnych gatunków.

5.2.3.5 Obszar chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu jest w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku (Dz.
U. 2015 poz. 1651, art. 16 ust. 1) to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Na terenie powiatu nowodworskiego znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu –
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz
Nasielsko – Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu.
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Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
Jedną z ważniejszych funkcji, jaką pełni Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest
funkcja korytarza ekologicznego umożliwiającego migrację roślin, zwierząt i grzybów. Jest to rodzaj
łącznika pomiędzy cennymi przyrodniczo obszarami - np. w przypadku rejonu Czosnowa i Łomianek
łączy Kampinoski Park Narodowy i unikatową przyrodniczo dolinę Wisły, w której znajdują się obszary
Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 i Kampinoska Dolina Wisły PLH140029. Obszar ten
pełni również funkcję otuliny tj. terenu zabezpieczającego inne formy ochrony przyrody przed
zagrożeniami zewnętrznymi, wynikającymi z działalności człowieka. Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, duże zróżnicowanie
siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi
jednocześnie doskonałe miejsce wypoczynkowe i rekreacyjne, chętnie wykorzystywane przez
mieszkańców Warszawy i okolic np. szlaki piesze i rowerowe ze ścieżkami przyrodniczo –
edukacyjnymi.
Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar obejmuje tereny otacząjące dolinę rzeki Wkry położone w powiatach: żuromińskim,
mławskim, ciechanowskim, płońskim, nowodworskim. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar
zajmuje 25677 ha, z tego ok. 5390 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa położonych w uroczyskach
Paryż, Ogonowo, Kiełki, Dziektarzewo, Rzewin, Kępa Majorat, Salomonka, Miszewo, Cieksyn. Cechą
charakterystyczną Obszaru Nadwkrzańskiego to tereny rolno-leśne i łąkowo-pastwiskowe. Pomimo
przekształceń wiele gatunków roślinności leśnej, łąkowej i torfowiskowej pozostało na tych obszarach,
tworząc bogactwo nisz ekologicznych, które powinny być objęte ochroną prawa miejscowego.
Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Zajmuje powierzchnię 14586,1 ha położoną w powiatach: pułtuskim, makowskim
i nowodworskim. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się niewielki fragment obszaru,
o powierzchni 3215 ha, i obejmujący ok. 266 ha gruntów nadleśnictwa w kompleksach Poniaty
i Siennica. Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje atrakcyjny krajobrazowo
fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej od Nasielska do Pułtuska, z ostańcami wzgórz morenowych
i kemowych, obszarami leśnymi i bagiennymi. oraz Dolinę Dolnej Narwi. Dolina Narwi wraz z jej
krawędzią erozyjną i fragmentami Puszczy Białej, wąwozami i dolinkami erozyjnymi, pełna
starorzeczy, dolinek przelewowych, z rzeką pełną wysepek , leży na szlaku przelotów ptactwa, a szlak
ten jest zaliczany do najważniejszych w skali kraju. Na Wysoczyźnie Ciechanowskiej Obszar rozciąga
się pasem o szerokości ok. 3 km łącząc niewielkie kompleksy leśne. W okolicach Nasielska i Serocka
obejmuje ostańce wzgórz morenowych i kemowych, pochodzące z recesji stadiału Wkry i stanowiące
wschodnie przedłużenie moren płońskich.

5.2.3.6. Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajduje się 59 pomników przyrody. Są to pojedyncze
drzewa, grupy drzew oraz głazy narzutowe. W składzie gatunkowym dominują dęby szypułkowe.
Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Nowodworskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

38

Tabela 13. Wykaz pomników przyrody na terenie powiatu nowodworskiego
Obiekt
Nazwa
L.p.
Gmina
Miejscowość
poddany
gatunkowa
ochronie
1.
Czosnów
Brzozówka
drzewo
dąb szypułkowy
2.
Czosnów
Cybulice Małe
drzewo
sosna pospolita
3.
Czosnów
Kazuń Polski
drzewo
dąb szypułkowy
4.
Czosnów
Kazuń Polski
drzewo
dąb szypułkowy
lipa
5.
Czosnów
Kazuń Polski
drzewo
drobnolistna
6.
Czosnów
Kazuń Polski
drzewo
topola biała
7.
Czosnów
Kazuń Polski
drzewo
dąb szypułkowy
modrzew
8.
Czosnów
Kazuń Polski
grupa drzew
europejski (2
szt.)
modrzew
9.
Czosnów
Łomna
drzewo
europejski
10.
Czosnów
Truskawka
drzewo
dąb szypułkowy
11.
Leoncin
drzewo
dąb szypułkowy

Obwód [cm]

Wysokość [cm]

Rodzaj skały/
minerału

Inne

275
248
320
290

18
16
18
20

-

Stary Dąb
-

405

14

-

-

425
500

28
20

-

-

250,205

25

-

-

210

18

-

-

240
550

20
18

-

Dąb Jagiełły
Sosna
Powstańców

12.

Leoncin

Górki

drzewo

sosna pospolita

350

22

-

13.

Leoncin

Górki

drzewo

jałowiec
pospolity

45

10

-

-

14.

Leoncin

Górki
Kampinoskie

drzewo

dąb szypułkowy

520

25

-

Dąb Kobendzy
lub Jagiellon

15.

Leoncin

Leoncin

grupa drzew

220 - 394

20-24

-

Poleskie Dęby

16.

Leoncin

Leoncin

grupa drzew

300, 285

15,18

-

-

17.

Leoncin

18.
19.

Nasielsk
Nasielsk

Piaskowa
Górka
Nasielsk
Chrcynno

dąb szypułkowy
(14 szt.)
dąb szypułkowy
(2 szt.)

drzewo

sosna pospolita

330

22

-

-

drzewo
drzewo

dąb szypułkowy
jesion wyniosły

583
373

-

-

-

39

20.

Nasielsk

Cieksyn

drzewo

21.

Nasielsk

Cieksyn

drzewo

22.

Nasielsk

Cieksyn

drzewa

23.

Nasielsk

Krogule

24.

Nasielsk

Nowa Wrona

głaz
narzutowy
głaz
narzutowy

lipa
drobnolistna
klon pospolity
2 dęby
szypułkowe

640

-

-

-

386

-

-

-

387 i 410

-

-

-

-

600

70

-

-

-

1325

250

-

-

25.

Nasielsk

Konary

grupa drzew

5 sosen
zwyczajnych i 6
dębów
szypułkowych

26.

Nasielsk

Ruszkowo

głaz
narzutowy

-

27.

Nasielsk

Lelewo

drzewo

28.

Nasielsk

Lelewo

grupa drzew

29.

Nasielsk

Lubomin

drzewo

30.

Nasielsk
Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki

Lubomin

drzewo

lipa
drobnolistna
świerk pospolity
(2 szt.)
wiąz
szypułkowy
jesion wyniosły

Modlin

drzewo

31.
32.
33.
34.
35.

Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki

Drzewa posiadają następujące wymiary: obwód sosen na wysokości 130
cm – 1-224 cm, 2-218 cm, 3-187 cm, 4-181 cm, 5- 165 cm (drzewo
suche), obwód dębów na wysokości 130 cm – 1-298 cm, 2-252 cm, 3280 cm, 4-260 cm, 5-257 cm, 6-328 cm.
1080

-

-

-

438

-

-

-

250 i 242

-

-

-

400

-

-

-

389

-

-

-

topola czarna

500

16

-

-

drzewo

dąb szypułkowy

375

22

-

-

drzewo

topola biała

510

30

-

-

drzewo

dąb szypułkowy

430

20

-

Michał

grupa drzew

dąb szypułkowy
(2 szt.)

320, 285

26,20

-

-

40

36.

Nowy Dwór
Mazowiecki

37.

Nowy Dwór
Mazowiecki

38.

Pomiechówek

39.
40.

Pomiechówek
Pomiechówek

Nowy Dwór
Mazowiecki
Poddębie
„Olszanka” Skrzeszew
Czarnowo Borek
Kikoły
Kikoły

grupa drzew

dąb szypułkowy
(2 szt.)

368, 268

25, 18

-

-

drzewo

dąb szypułkowy

330

25

-

Dąb na
Olszance

drzewo

topola czarna

500

35

-

Halinka

drzewo
drzewo

dąb szypułkowy
dąb szypułkowy

390
355

20
20

-

Kikoły

drzewo

dąb szypułkowy

440

22

-

Pomiechówek
Pomiechówek
Pomiechówek
Pomiechówek
Pomiechówek
Pomiechówek
Pomiechówek

Kikoły
Kikoły
Kikoły
Kikoły
Pomiechowo
Pomiechówek
Szczypiorno

drzewo
drzewo
drzewo
drzewo
drzewo
drzewo
drzewo

375
370
400
410
400
205
305

24
23
25
22
28
16
28

-

49.

Pomiechówek

Kolonia

drzewo

470

26

-

-

50.

Pomiechówek

Kolonia

drzewo

topola biała
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
topola biała
sosna pospolita
jesion wyniosły
dąb
bezszypułkowy
lipa
drobnolistna

Piotr
Dąb
Chudolińskich
Paweł
-

41.

Pomiechówek

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

410

30

-

-

51.

Pomiechówek

Kosewko

-

600

0,6

gnejs biotytowy

-

52.
53.
54.
55.

Zakroczym
Zakroczym
Zakroczym
Zakroczym

Błogosławie
Mochty
Smoszewo
Trębki

dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy
dąb szypułkowy

395
425
610
305

22
22
23
20

-

Wacław
-

56.

Zakroczym

Trębki Nowe

-

480

94

granit

-

57.
58.

Zakroczym
Zakroczym

Zakroczym
Zakroczym

dąb szypułkowy
dąb szypułkowy

245
305

20
28

-

-

głaz
narzutowy
drzewo
drzewo
drzewo
drzewo
głaz
narzutowy
drzewo
drzewo

41

59.

Zakroczym

Zakroczym

grupa drzew

dąb szypułkowy
(2 szt.)

320, 305

25, 20

-

-

60.

Zakroczym

Zakroczym Duchowizna

drzewo

dąb szypułkowy

335

20

-

Marian

www.warszawa.rdos.gov.pl
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5.2.4 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Lasy w Powiecie Nowodworskim należą do dwóch nadleśnictw: Jabłonna oraz Płońsk.
W składzie gatunkowym przewagę mają sosna oraz dąb, dość znaczny udział mają również brzoza,
świerk i modrzew. Przeważa drzewostan V klasy wieku (81-100 lat). Jeżeli chodzi o typy siedliskowe
lasu, największą powierzchnię zajmują las mieszany świeży (LMśw) oraz las świeży (Lśw). Są to
siedliska wilgotne, utworzone na glebach brunatnych, bielicowych lub rdzawych, na podłożu
piaszczystym. Duży, zwarty kompleks na południu powiatu tworzą lasy należące do Kampinoskiego
Parku Narodowego.
Powierzchnia lasów na terenie Powiatu Nowodworskiego wynosi łącznie 18352,82 ha, co
stanowi 26,4 % całego obszaru powiatu. Przeważają lasy sektora publicznego stanowiące własność
Skarbu Państwa.
Tabela 14. Powierzchnia gruntów leśnych w powiecie nowodworskim w 2014 roku wg form
własności
grunty leśne publiczne [ha]
grunty leśne
prywatne
własność Skarbu
w zarządzie Lasów
ogółem
razem
niestanowiące
Państwa
Państwowych
własności Skarbu
Państwa wg GUS
2868,00
18352,82
15484,82
15453,04
4479,17
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Lasy na terenie powiatu są jednak w znacznym stopniu narażone na występowanie pożarów.
Największe zagrożenie pożarowe w lasach wiąże się z bytowaniem w nim ludzi oraz z wypalaniem łąk
i pastwisk. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obszarów
leśnych na terenie powiatu prowadzone powinny być następujące działania:







utrzymywanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż głównych dróg i torów
kolejowych;
porządkowanie terenów leśnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych;
utrzymywanie punktów czerpania wody do celów gaśniczych;
oznakowanie zagrożonych drzewostanów tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
patrolowanie lasów przez Straż Leśną;
wprowadzanie okresowych zakazów wstępu na tereny leśne.

5.2.5 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. jest
dokumentem ustanawiającym ramy działania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki wodnej.
Transpozycja przepisów dyrektywy na grunt prawa polskiego została dokonana ustawą z dnia 18 lipca
2001 r., Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 z późn. zm), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139).
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim:






zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,
ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,
poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,
zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych,
zmniejszeniu skutków powodzi i suszy.

Według danych GUS w 2013 r. na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w powiecie
3
3
nowodworskim zużyto 1575,0 dam wody, a w roku 2012 zużyto 1546,0 dam , w 2011 r. natomiast
3
zużyto 1576,5 dam .
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Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia
21 maja 1991r. (91/271/EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jest Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków Komunalnych – ogólnopolski dokument strategiczny określający potrzeby
i planowane działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne. Program
uwzględnia aglomeracje miejskie i wiejskie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2 000.
Jest on narzędziem służącym koordynacji działań powiatu, jako władz lokalnych i przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich terenach.
W KPOŚK określono priorytety inwestycyjne wprowadzając podział aglomeracji na:




Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (tzw. Załącznik 1),
Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (tzw.
Załącznik 2),
Aglomeracje pozostałe (tzw. Załącznik 3) – nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów
formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2.

W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych uwzględnione są obecnie
4 aglomeracje priorytetowe dla powiatu nowodworskiego (Załącznik 1).
Gminami wiodącymi w aglomeracji są: Gmina miejska Nowy Dwór Mazowiecki, Gmina Nasielsk,
Gmina Zakroczym i Gmina Czosnów. RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej zgodne
z rozporządzeniem ustanawiającym przedstawia się następująco:





Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 27 700 [RLM],
Gmina Nasielsk – 15 916 [RLM],
Gmina Zakroczym – 11 667 [RLM],
Gmina Czosnów – 2 258 [RLM],

W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych planuje się m.in.
zwiększenie przepustowości, wydajności oczyszczalni ścieków – RLM:








Gmina Nowy Dwór Mazowiecki
3
o
przepustowość [m /d]: stan na 2006 r. – 2 723,
o
projektowana wydajność oczyszczalni ścieków do końca 2015 roku – 37 775 [RLM],
Gmina Nasielsk
3
o
przepustowość [m /d]: stan na 2006 r. - 2000,
o
projektowana wydajność oczyszczalni ścieków do końca 2015 roku - 13 333 [RLM],
Gmina Zakroczym
3
o
przepustowość [m /d]: stan na 2006 r. – 1 750,
o
projektowana wydajność oczyszczalni ścieków do końca 2015 roku - 9 950 [RLM],
Gmina Czosnów
3
o
przepustowość [m /d]: stan na 2006 r. - 250,
o
projektowana wydajność oczyszczalni ścieków do końca 2015 roku – 4 695 [RLM],

Wody powierzchniowe
Sieć hydrograficzna powiatu jest dobrze rozwinięta. Tworzy ja system licznych naturalnych
cieków wodnych, kanałów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego.
Wody powierzchniowe występujące na terenie powiatu należą do Regionu Wodnego Środkowej Wisły.
Do głównych rzek powiatu można zaliczyć: Wisłę, Narew, Wkra, Struga, Naruszewka.
Największym ciekiem wodnym jest rzeka Wisła, która przecina powiat prawie równoleżnikowo,
na długości około 33 km. Na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Wisły uchodzi jej
prawobrzeżny dopływ Narew. Wisła w tym rejonie ma charakter rzeki naturalnej z licznymi zakolami
i starorzeczami. Na północny-wschód od miasta (gmina Pomiechówek) do Narwi uchodzi Wkra,
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płynąca korytem silnie meandrującym, podcinającym zbocza doliny. Na zachodzie w miejscowości
Stare Trębki (gm. Zakroczym) do Wisły wpada rzeka Struga. W północnozachodniej części
Zakroczymia i wschodniej części gminy Nasielsk płynie Naruszewka, która w okolicy miejscowości
Dobra Wola uchodzi do Wkry. Przez północną część Puszczy Kampinoskiej (gm. Leoncin) przepływa
Kanał Kromnowski, a w południowo-wschodniej części (gm. Czosnów) płynie Łasica, która po
zmeliorowaniu nazywana jest kanałem Łasica. W północnej części powiatu (gm. Nasielsk) główną
rzeką jest Nasielna, która to stanowi lewobrzeżny dopływ Wkry i uchodzi do niej w okolicach
miejscowości Cieksyn. W południowo-wschodniej części gminy Nasielsk płynie rzeka Klusówka, która
jest prawym dopływem Nasielnej i uchodzi do niej na wysokości Pniewa.
Poza tym przez teren powiatu przepływa kilka bezimiennych strug. Przepływają one głównie
przez dorzecze Wkry. Ponadto występują tu liczne jeziora. Największe to Jezioro Dolne i Jezioro
Górne w okolicy Kazunia Nowego. Na terenie gminy Nasielsk na południe od miejscowości Miękoszyn
i Studzianki powstały niewielkie jeziora o charakterze reliktowym, zlokalizowane w zagłębieniach
wytopiskowych. Na północny wschód od miejscowości Pomocnia (gm. Pomiechówek) powstało jezioro
o tej samej nazwie. Na obszarze gminy Leoncin występuje kilka niewielkich jezior. Do największych
należą jezioro Secymińskie Małe i Secymińskie Duże.
Wisła w skali kraju jest unikatowym obiektem przyrodniczym. Decyduje o tym przede wszystkim
jej wielkość i niewielki stopień uregulowania. Jest to jedna z ostatnich w Europie dzikich rzek i chyba
ostatnia z dużych rzek o pięknej i bogatej przyrodzie występującej tu w stanie niezmienionym lub
zmienionym w nieznacznym stopniu. Dolina Wisły Środkowej spełnia warunki międzynarodowego
obszaru wodno-błotnego konwencji RAMSAR. Zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi
przyrody, Dolina Środkowej Wisły została włączona w 2004 r. do sieci ekologicznej – NATURA 2000.
Wisła przepływa przez województwo mazowieckie na odcinku o długości ponad 320 km, z czego około
33 km przypada na Powiat Nowodworski. Dla tego obszaru stanowi ona główny odbiornik
ścieków. Narew jest prawostronnym, największym dopływem Wisły. Zlewnia posiada powierzchnię
2
75,2 tys. km . Całkowita długość rzeki wynosi 484 km. Natomiast jej długość w granicach
województwa mazowieckiego to 160,1 km. Narew jest rzeką typową nizinną. Wkra uchodzi do Narwi
w pobliżu miejscowości Pomiechówek. Jest ona prawobrzeżnym dopływem Wisły III rzędu. Całkowita
2
jej długość wynosi 249,1 km. Powierzchnia zlewni wynosi 5322 km , a długość rzeki w województwie
mazowieckim wynosi 177,1 km. Ma ona charakter rzeki nizinnej, o niewielkim spadku 0,5°.
W zagospodarowaniu jej powierzchni dominują użytki rolne, zaledwie 20% stanowią lasy. W zlewni
zlokalizowanych jest 8 rezerwatów przyrody. Rzeki te są bezpośrednimi lub pośrednimi odbiornikami
ścieków z całego Powiatu Nowodworskiego, dlatego jakość ich wód jest niezadowalająca.
Do charakterystycznych elementów sieci wodnej powiatu należą również mniejsze zbiorniki
wodne zaliczane do obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka wodne oraz
wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą, najczęściej płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko
znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także cenny element urozmaicenia krajobrazu.
Zgodnie z danymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na terenie powiatu
nowodworskiego znajduje się 45 budowli hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW
w Warszawie.
Korzystanie z wód powierzchniowych występujących na terenie powiatu nowodworskiego musi
przebiegać zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły oraz
z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14
kwietnia 2015 r. w sprawie korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.
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Wody podziemne
Piętro czwartorzędowe
Czwartorzędowe
piętro
wodonośne
cechuje
znaczne
zróżnicowanie
warunków
hydrogeologicznych. Poziom wodonośny występuje w międzyglinowych warstwach piaszczystych
związanych przeważnie ze zlodowaceniem środkowopolskim.
W obrębie osadów czwartorzędowych stwierdzono występowanie 2 poziomów wodonośnych
o różnej genezie i ograniczonym na ogół rozprzestrzenianiu, występującym piętrowo. Poszczególne
poziomy pozostają z sobą w ograniczonym kontakcie hydraulicznym tzn. przepływ wód pomiędzy
poziomami odbywa się w układzie pionowym poprzez okna hydrogeologiczne w miejscach lokalnego
zaniku warstwy izolacyjnej). Największa miąższość warstwy wodonośnej występuje w obrębie GZWP
214. Wody z tego zbiornika eksploatowane są w Zakroczymiu i Pomiechówku. Swobodne zwierciadło
tych wód utrzymuje się na głębokościach od 3,5 do 25 m pod poziomem terenu. Główna warstwa
użytkowa wody ma jednak charakter napięty. Ogólny spływ wód odbywa się w kierunku doliny Wisły
i Narwi.
Znacznie większe miąższości utworów wodonośnych(40 – 80)m są charakterystyczne dla
rozleglej strefy interglacjalnej doliny Wkry, położonej w części wschodniej powiatu.
Odmienne warunki hydrogeologiczne panują w rejonie tarasu kampinoskiego i tarasów
zalewowych Wisły i Narwi, wypełnionych przez piaski różnoziarniste pochodzenia fluwioglacjalnego
i aluwialnego o miąższości od 60 do 100 m. Główny poziom użytkowy jest odsłonięty, Zwierciadło
wody o charakterze swobodnym występuje na głębokości od 1 (na tarasach zalewowych) do ponad
5 m (na terenach wydmowych tarasu kampinoskiego) i jest nachylone w kierunku współczesnej doliny
Wisły. Zasilanie tych wód pochodzi z bezpośrednio z infiltracji wód opadowych.
W Nowym Dworze Mazowieckim w wyniku intensywnego poboru wód podziemnych piętra
czwartorzędowego wytworzył się lej depresji o głębokości 3 – 4 m w centralnej części obniżenia.
Piętro trzeciorzędowe
Na podstawie hydrogeologicznego rozpoznania regionalnego utworów podczwartorzędowych
wydzielono trzeciorzędowe piętro wodonośne o znaczeniu użytkowym. Poziom wodonośny występuje
w osadach oligoceńskich, wykształconych w postaci drobnoziarnistych i pylastych piasków
kwarcowych na głębokościach rzędu 100 m. Częste przewarstwienia ilaste oraz wysokie zapylenie
osadów piaszczystych sygnalizują ich ograniczoną wodonośność. Utwory te charakteryzują się
3
niewielką przewodnością i wydajnością potencjalną studni poniżej 30 m /h.
Teren Powiatu Nowodworskiego położony jest w obrębie dwóch głównych zbiorników wód
podziemnych w utworach czwartorzędowych: GZWP 222 – Zbiornik Środkowej Wisły, GZWP 214 –
Zbiornik Działdowo. Zbiornik GZWP – 222 – Dolina Środkowej Wisły Warszawa – Puławy obejmuje
południową część powiatu (gminy: Leoncin, Czosnów i południową część Nowego Dworu
Mazowieckiego). Pozostała część powiatu leży poza zasięgiem GZWP 222. W większości izolacja
pierwszej użytkowej warstwy wodonośnej jest bardzo słaba (2-10 m) lub praktycznie jej brak (<2).
Statyczne zwierciadło wody występuje na rzędnych od 80 m n.p.m. do około 73 m n.p.m.
tj. na głębokości od 3 do 11 m, charakteryzuje się dużą zasobnością i łatwą odnawialnością wód
podziemnych. Utwory zbiornikowe reprezentowane są głównie przez wodonośne piaski rzeczne
i fluwioglacjalne. Wody te tworzą jeden poziom wodonośny, którego spąg wyścielają utwory ilaste
pliocenu. Średnia głębokość tych ujęć czwartorzędowych na terenie zbiornika wynosi 60 m a
3
wydajność od kilku do 150 m /h. Zbiornik GZWP – 214 – Zbiornik Działdowo obejmuje gminę
Pomiechówek, wschodnią część gminy Zakroczym, zachodnią część gminy Nasielsk oraz północny
fragment Nowego Dworu Mazowieckiego.
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5.2.6 Ochrona powierzchni ziemi
Gleby na terenie powiatu nowodworskiego są dość zróżnicowane. Klasyfikacja bonitacyjna
pozwala na określenie wartości użytkowej gleb. W obrębie gruntów ornych wydzielono 9 klas
bonitacyjnych.
Gleby chronione należące do klasy bonitacyjnej I – IVa występują w centralnym i zachodnim
fragmencie powiatu. Występują one głównie w północnej części gminy Czosnów, praktycznie na całym
obszarze gminy Zakroczym i miejscami na terenie gminy Nasielsk oraz Pomiechówek.
W przeważającej większości są to gleby bielicowe i pseudobielicowe. W południowej części powiatu
(gmina Czosnów i Leoncin) dominują gleby piaszczyste, mało urodzajne, zaliczane do V i VI klasy
bonitacyjnej. Występują głównie gleby bielicowe rdzawe. Na tych glebach wykształciły się wydmy.
Gleby na równinach poniżej wydm to gleby mineralno - organiczne, powstałe pod wpływem wód
gruntowych a składające się z cienkich warstw murszowych i torfowych. Na skutek zmieniających się
ciągle warunków wodnych ulegają one przekształceniom. Na terenach bagiennych charakterystyczne
są gleby torfowe (organiczne). Obniżenie poziomu wód gruntowych, które nastąpiło na skutek
melioracji spowodowało proces murszowienia torfu i powstanie gleb murszowych. Gleby aluwialne
zwane madami występują wzdłuż prawego brzegu Wisły na tarasie zalewowym.
Największy wpływ na jakość gleb na terenie powiatu mają:
 motoryzacja,
 powstawanie dzikich składowisk odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 nieuporządkowana gospodarka ściekowa, infiltracja zanieczyszczeń z nieszczelnych
zbiorników bezodpływowych oraz stosowanie naturalnych nawozów (np. obornik),
 wysoka chemizacja rolnictwa oraz niewłaściwe i nadmierne stosowanie nawozów i środków
ochrony roślin,
 odkrywkowa eksploatacja kopalin,
 sucha i mokra depozycja zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego,
 poważne awarie przemysłowe np. ropociągu oraz wypadki związane z transportem substancji
niebezpiecznych.
Do głównych zanieczyszczeń pochodzących z motoryzacji, kumulowanych w środowisku
glebowym, należą: węglowodory, metale ciężkie m. in. ołów, chrom, kadm, arsen itd. i pyły
zawierające substancje powstałe w wyniku ścierania się opon samochodowych, klocków
hamulcowych i bitumicznej nawierzchni. Zanieczyszczenia pochodzące z ruchu samochodowego
kumulują się głównie w pasie około 120 do 150 m od drogi o dużym natężeniu ruchu. W dalszych
odległościach zanieczyszczenia wyrównują się z tłem. Maksymalne wartości większości związków
odnotowuje się w strefie do 40 – 50 m od pasa jezdni. Niestety brak jest szczegółowych danych
na temat zanieczyszczenia gleb występujących na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) oraz ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z
późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101), od dnia 5 września 2014 r. nie prowadzi
rejestru zawierającego wykaz terenów zanieczyszczonych, który był prowadzony na podstawie
uchylonego już art. 110 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.).
Ponadto Główny Inspektorat Ochrony Środowiska od dnia 5 września 2014 r. nie prowadzi
rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku. Ww. rejestry będą
prowadzone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uruchomi system teleinformatyczny do prowadzenia
rejestru bezpośrednich zagrożceń szkodą w środowisku i szkód w środowisku nie później niż
w terminie 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 5 września 2016 r. Zgodnie z art.
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18 ww. ustawy GDOŚ uruchomi system teleinformatyczny do prowadzenia rejestru historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, nie później jednak niż w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
W 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadził postępowania
w sprawie następujących spraw związanych z zagrożeniem jakości gleb:
 stwierdzenie zanieczyszczenia olejem mineralnym na działce w Nowym Dworze
Mazowieckim,
 stacja paliw w Nasielsku – zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi
– w trakcie przeprowadzenia rekultywacji,
 Jednostka wojskowa w gminie Pomiechówek – nielegalne składowanie odpadów w miejscach
do tego nieprzeznaczonych – podejrzenie zanieczyszczenia powierzchnia ziemi, po usunięcia
odpadów postępowania zakończone, gdyż nie ma zanieczyszczenia,
 Nielegalne składowisko odpadów w Nowym Dworze Mazowieckim rejon 546+400 km rzeki
Wisły – nielegalne składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych –
podejrzenie zanieczyszczenie powierzchni ziemi – w toku.

5.2.7 Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Na terenie powiatu nowodworskiego udokumentowano złoża kopalin pospolitych:
czwartorzędowych kruszyw naturalnych i czwartorzędowych i trzeciorzędowych surowców ilastych
ceramiki budowlanej.
Tabela 15. Złoża kopalin na terenie powiatu nowodworskiego
Zasoby
Stan
L.p.
Nazwa złoża
zagospodarowania geologiczne
przemysłowe
złoża
bilansowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kosewo
Krzyczki
Krzyczki II
Młodzianowo
Paulinowo
Zakroczym

7.
8.
9.
10.
11.

Kosewo
Kosewo
Kosewo I
Kosewo II
Kosewo
Konary
Mochty
Mochty I

12.
13.

Piaski i żwiry
E
137
Z
R
182
Z
Z
91
Z
51
Surowce ilaste ceramiki budowlanej
Z
33
Z
466
T
36
T
83
-

Wydobycie

-

16
-

36
-

-

R

2564

-

-

Z
R

188
21

-

-

Źródło: Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014

Aktualnie na terenie Powiatu Nowodworskiego jest prowadzona eksploatacja złoża " Kosewo"
na działce nr 367 obręb Kosewo, gmina Pomiechówek, przez firmę ANDPOL, w oparciu o koncesję
Starosty Nowodworskiego Nr 127 z 2012 r. z dnia 15 października 2012 r. znak ŚR-7515/1/4/12.
Eksploatacja iłów ze złóż Kosewo I i Kosewo II w gminie Nasielsk została zakończona i teren
będzie rekultywowany.
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W ostatnich latach Starosta Nowodworski podjął działania w kierunku uporządkowania
terenów, na których była prowadzona nielegalna eksploatacja kruszywa. Niestety nadal powstają
miejsca eksploatacji przez okoliczną ludność na cele lokalne. Często stają się miejscami nielegalnego
składowania odpadów rożnego typu. Właściciele tychże miejsc są na bieżąco zobowiązywani
do rekultywacji i zabezpieczenia wyrobisk, aby zapobiec dalszej eksploatacji tych terenów.

5.2.8 Ochrona powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenie powietrza to wszystkie substancje nie będące naturalnymi składnikami
powietrza atmosferycznego. Są to ciecze, ciała stałe lub gazy. Do zanieczyszczeń powietrza można
zaliczyć także jego naturalne komponenty, ale występujące w ponadnormatywnych ilościach.
Substancje zanieczyszczające przemieszczają się swobodnie wraz z masami powietrza, a ich źródła
można podzielić na dwie grupy: antropogeniczne oraz naturalne. Zdecydowana większość
zanieczyszczeń jest skutkiem intensywnej działalności bytowo-gospodarczej, przemysłowej oraz
komunikacyjnej. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się m.in. pyły, sadze, aerozole, gazy i pary,
substancje aromatyczne (odory), a ponadto różnego rodzaju energie takie jak hałas czy wibracje.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie dokonał rocznej oceny jakości
powietrza w województwie mazowieckim w 2014 r. Zgodnie z transpozycją do prawa polskiego
Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Województwo Mazowieckie podzielono na strefy.
Powiat nowodworski należy do strefy mazowieckiej oceny jakości powietrza. W tabeli 16
przedstawiono klasyfikację strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być
podstawą do podjęcia działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu
przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie.
Tabela 16. Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia w 2014 r.
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
Nazwa
Pył
Pył
strefy
NO2 SO2 CO C6H6
PM
BaP As
Cd
Ni
Pb
O3
PM10
2,5
Strefa
A
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
(D2)
mazowiecka
Źródło: Raport WIOŚ o stanie środowiska w województwie mazowieckim w roku 2014

W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy mazowieckiej za 2014 r., z uwzględnieniem
kryteriów ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu oraz dla ozonu.
W 2014 r. stwierdzono niedotrzymane poziomy dla pyłu PM2,5, PM10, benzo(a)pirenu B(a)P
oraz dla ozonu oraz w przypadku celu długoterminowego ustalonego na rok 2020. Źródłem wysokich
stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu są procesy spalania paliw w celach
grzewczych, w szczególności w paleniskach sektora komunalno-bytowego. Stężenia te w okresie
zimnym są znacznie wyższe niż w sezonie ciepłym. Z kolei czynnikami powodującymi powstawanie
ozonu są tlenki azotu oraz węglowodory. Ozon jest zanieczyszczeniem pochodzenia
fotochemicznego, jego stężenie zależy bezpośrednio od stopnia nasłonecznienia, wilgotności
względnej, temperatury oraz prędkości wiatru.
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Tabela 17. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2 i NOx
pod kątem ochrony roślin za 2014 r.
Klasa dla obszarów ze
Klasy dla obszarów ze
Nazwa strefy
względu na poziom
względu na poziom
dopuszczalny SO2
dopuszczalny NOx
2014
strefa mazowiecka
A
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2014, WIOŚ Warszawa

Tabela 18. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla O 3 pod
kątem ochrony roślin za 2013 r.
Poziom celów
Poziom docelowy dla roku
Nazwa strefy
długoterminowych
2012
dla roku 2020
2014
strefa mazowiecka
D2
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2014, WIOŚ Warszawa

W ocenie jakości powietrza za rok 2014 dla strefy mazowieckiej, z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych pod kątem ochrony roślin, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, tlenków
azotu oraz wartość docelowa ozonu. Natomiast dla ozonu przekroczona została wartość normatywna
ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczona jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu
celu długoterminowego określono na rok 2020.
W roku 2014 na niektórych stacjach strefy mazowieckiej, odnotowano przekroczenia poziomów
dopuszczalnych, docelowych i celów długoterminowych substancji tj.: pył PM10, pył PM2,5,
benzo(a)piren oraz ozon. W związku z tym istnieje obowiązek opracowania Programu Ochrony
Powietrza wynikający z Prawa ochrony środowiska art. 91 pkt 5 (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.).
Opracowany został Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (uchwała
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 164/13 z dnia 28 października 2013 r. - Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11273.).
Na niektórych stacjach strefy mazowieckiej odnotowano przekroczenia poziomów
dopuszczalnych, docelowych celów benzo(a)pirenu. W związku z czym został opracowany Program
ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom
docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 184/13
z dnia 25 listopada 2013 r. – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13009.).

5.2.9 Odnawialne źródła energii
Rozwój gospodarczy w Europie powoduje coraz większe zapotrzebowanie na energię cieplną
oraz elektryczną. Dotychczas do ich produkcji używamy paliw kopalnych, czyli węgla, ropy naftowej
oraz gazu ziemnego. Jednakże zasoby tych złóż się kończą, tak więc pojawia się problem
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na przyszłe dekady. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę
na produkty spalania tych paliw, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Efektem tego jest
zwiększone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej z roku na rok wzrasta. W krajach
Unii Europejskiej udział ten w 2009 roku wynosił:





Austria – 73,7%
Szwecja – 52,8%
Finlandia – 47,6%
Niemcy – 21,7%
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W Polsce udział produkcji energii odnawialnej w produkcji energii ogółem w 2010 roku wynosił
10,22 % i był wyższy o 1,7 % niż rok wcześniej. Według danych GUS w 2010 roku w Polsce
1
wyprodukowano 6 870 tys toe energii odnawialnej, z czego najwięcej pochodziło z biomasy (85,3 %)
i energii wodnej (3,6 %). Urząd Regulacji Energetyki podaje, że moc zainstalowana z odnawialnych
źródeł energii w Polsce w 2014 roku równa była 5 822,790 MW natomiast w roku 2010 o ponad
połowę mniej i wyniosła 2 556,423 MW.
Najważniejszym i najbardziej aktualnym dokumentem dla energetyki w Unii Europejskiej jest
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na Polskę obowiązek
uzyskania 15 % udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r.

Potencjał zasobów energii wiatrowej
Lokalizacja elektrowni wiatrowych głównie zależy od dwóch czynników tj. od zasobu energii
wiatru oraz od uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych. Ogólnie przyjmuje się, że strefy I-III
charakteryzują się korzystnymi warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Rysunek 1. Strefy energii wiatru w Polsce wg H. Lorenc (Źródło: Ośrodek Meteorologii IMiGW)
Do uzyskania realnych wielkości energii użytecznej dla pojedynczych elektrowni wymagane jest
występowanie wiatrów o stałym natężeniu i prędkościach powyżej 4m/s. Ponadto przyjmuje się, że
wielkość progowa opłacalności wykorzystania energii wiatru na wysokości 30m nad powierzchnią
2
2
gruntu powinna wynosić 1000 kWh/m /rok (średnia suma energii wiatru na powierzchnię 1 m
w Polsce wynosi 1000- 1500 kWh/rok).
Na podstawie wyników badań, opierających się na wieloletnich obserwacjach wiatrów,
przeprowadzonych przez IMGW, można stwierdzić, że rozwój energetyki wiatrowej w Polsce jest
bardzo obiecujący. W Polsce do rejonów uprzywilejowanych pod względem energii wiatru należą:


środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel,

1
toe – tona oleju ekwiwalentnego (umownego) – stosowana w bilansach międzynarodowych jednostka miary energii.
Oznacza ilość energii, jaka może zostać wyprodukowana ze spalenia jednej metrycznej tony ropy naftowej. Jedna tona oleju
umownego równa jest 41,868 GJ lub 11,63 MWh.
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wyspa Wolin,
środkowa Wielkopolska i Mazowsze,
Beskid Śląski i Żywiecki,
Bieszczady i Pogórze Dynowskie.

Powiat nowodworski położony jest w strefie bardzo korzystnej pod względem lokalizacji
elektrowni wiatrowych na jego terenie. Na terenie powiatu nowodworskiego jest kilka istniejących
inwestycji wiatrowych:
 Dębinki, gmina Nasielsk – 4 elektrownie wiatrowe o mocy 2 MW,
 Morgi, gmina Nasielsk - 1 elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW.

Potencjał zasobów energii wodnej
Elektrownie wodne wykorzystują energię spadku wody rzek oraz jezior (elektrownie szczytowopompowe). Powstanie dużej elektrowni wodnej powoduje dość znaczący wpływ na środowisko
przyrodnicze, przede wszystkim na ichtiofaunę. Budowa małych elektrowni wodnych wiążę się
ze znacznie mniejszym wpływem na środowisko, dlatego wymieniane są jako elektrownie ekologiczne.
Na terenie powiatu nowodworskiego brak jest tego typu inwestycji.

Potencjał zasobów energii słonecznej
W Polsce istnieją dość dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego
przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru,
struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Warunki słoneczne województwa
mazowieckiego są zbliżone do warunków panujących na większości obszaru Polski. Generalnie
zmienność dostępnej potencjalnie (jak i technicznie) energii słonecznej na terenie Polski jest
niewielka, nie przekracza 20%. Geograficzne położenie województwa w średnich szerokościach
geograficznych powoduje, że istnieje bardzo znacząca różnica pomiędzy ilością dostępnej energii
w okresie wiosenno-letnim wobec okresu jesienno-zimowego. Stąd też oraz z właściwości
technicznych kolektorów (systemów pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego)
wynika, że celowe byłoby instalowanie kolektorów o takiej mocy, aby zapewniały potrzebną energię
cieplną (np. na ogrzewanie wody użytkowej) w okresie wiosenno – letnim. Mała ilość potencjalnie
dostępnej energii w okresie jesienno – zimowym w połączeniu z nie do końca określonym, ale
istotnym spadkiem sprawności tego typu systemów w okresie zimy mogłoby powodować powstawanie
niedoborów energii. Stąd też system pozyskiwania energii słonecznej może jedynie uzupełniać
bardziej tradycyjne ogrzewanie, które powinno być tak dobrane, aby móc zapewniać całkowite
zapotrzebowanie na energię cieplną. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
udziela dopłat na częściową spłatę kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż
kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. Oferta skierowana jest do osób fizycznych
i wspólnot mieszkaniowych. Na terenie powiatu nowodworskiego brak jest tego typu inwestycji, istnieją
jedynie prywatne, pojedyncze kolektory i panele słoneczne, zlokalizowane na domach
jednorodzinnych, wykorzystywane na ich potrzeby. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki planuje budowę
ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej sali gimnastycznej oraz montaż kolektorów
słonecznych do wytworzenia ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w 146 gospodarstwach domowych
na terenie miasta.

Potencjał zasobów energii geotermalnej
Złożem energii geotermalnej nazywa się naturalne nagromadzenie ciepła (w skałach, wodach
podziemnych, w postaci pary) na głębokościach umożliwiających opłacalną ekonomicznie
eksploatację energii cieplnej.
Na terenie Polski występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione
gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach, których bezwzględna wartość
zdeterminowana jest powierzchniowymi zmianami intensywności strumienia cieplnego ziemi.
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Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach
osiągają ponad 100ºC. Nowy Dwór Mazowiecki jest położony na Niżu Polskim w okręgu
geotermalnym grudziądzko – warszawskim i warunki do wykorzystania energii termalnej z ciepłych
podziemnych źródeł do celów grzewczych określa się, jako przeciętne.
Innym przykładem wykorzystania energii geotermalnej są niskotemperaturowe zasoby
geotermalne, używane do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przy zastosowaniu pomp ciepła.
W ostatnich latach na obszarze powiatu nowodworskiego zostało wykonanych kilkanaście otworów
w celu zainstalowania dolnych wymienników wykorzystujących ciepło Ziemi z niewielkiej głębokości
rzędu 60 – 100 m. W związku z tym, że jest to aktualnie atrakcyjny i chętnie stosowany sposób
ogrzewania budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, w każdym roku
powstaje około dziesięciu nowych instalacji pomp ciepła.
Nowy Dwór Mazowiecki planuje wykonanie gruntowych pomp ciepła do instalacji wentylacji
mechanicznej do celów ogrzewania i chłodzenia w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz
wykonania trzech gruntowych pomp ciepła do ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła w Publicznym Przedszkolu nr 4, jak również zastosowanie gruntowych pomp ciepła w sali
gimnastycznej.

Potencjał zasobów energii z biomasy i biogazu
Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji,
pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu
przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji.
W zależności od stopnia przetworzenia biomasy, wyodrębnić można następujące rodzaje
surowców:
 surowce energetyczne pierwotne: drewno, słoma, rośliny energetyczne,
 surowce energetyczne wtórne: gnojowica, obornik, inne produkty dodatkowe i odpady
organiczne, osady ściekowe,
 surowce energetyczne przetworzone: biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejów roślinnych
(biodiesel), biooleje, biobenzyna i wodór.
Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić w zależności od kierunku
pochodzenia na trzy grupy:
 biomasa pochodzenia leśnego,
 biomasa pochodzenia rolnego,
 odpady organiczne.
Energię z biomasy można uzyskać w wyniku procesów spalania, gazyfikacji, pirolizy,
fermentacji alkoholowej czy metanowej oraz wykorzystania olejów roślinnych w produkcji
biokomponentów do paliw. Na terenie powiatu nowodworskiego biomasa wykorzystywana jest
w małym zakresie (wierzba, słoma).

5.2.10 Ochrona wód
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. jest
dokumentem ustanawiającym ramy działania Unii Europejskiej w dziedzinie polityki wodnej.
Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych,
w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Transpozycja przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej
na grunt prawa polskiego została dokonana poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne
(Dz.U. z 2015 poz. 469 z późn. zm), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu
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w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139) wraz z aktami wykonawczymi
do tych ustaw.
Dyrektywa ta wyraźnie zróżnicowała pojęcie dorzecza i zlewni. "Dorzecze" oznacza obszar
lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany przez system strumieni, rzek, jezior
do morza poprzez pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę. "Zlewnia" oznacza obszar lądu,
z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany poprzez system strumieni, rzek i jezior,
do określonego punktu w biegu cieku (zwykle do jeziora lub zbiegu rzek). Na podstawie ustawy Prawo
wodne Dz.U. z 2015 poz. 469 z późn. zm), wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r., nr 126, poz. 878 z późn.
zm.), w którym zlewnie poszczególnych rzek, przyporządkowano regionom wodnym. Zlewnia Wisły
na terenie powiatu nowodworskiego przyporządkowana została do Regionu Wodnego Środkowej
Wisły i Dorzecza Wisły.
Korzystanie z wód powierzchniowych występujących na terenie powiatu nowodworskiego musi
przebiegać zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły oraz
z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sprawie korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.
Wody powierzchniowe
Ocenę stanu wód powierzchniowych w roku 2013 wykonał WIOŚ w Warszawie na podstawie
wytycznych GIOŚ oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014. poz. 1482).
Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych dokonywana jest co roku w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego
oraz badawczego. Monitoring diagnostyczny przeprowadzany jest w celu uzyskania ogólnej oceny
stanu wód powierzchniowych każdej zlewni oraz podzlewni wewnątrz obszaru dorzecza. Dostarcza
danych w celu umożliwienia długoterminowej oceny zmian w warunkach naturalnych JCW. Monitoring
operacyjny jest realizowany w celu ustalenia zagrożenia jednolitej części wód nieosiągnięciem celów
środowiskowych oraz zmian wynikających z wdrożenia działań naprawczych określonych w programie
wodno – środowiskowym kraju. Monitoring badawczy prowadzony jest w celu obserwacji i wyjaśnienia
przyczyn zagrożenia jednolitych części wód powierzchniowych.
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Tabela 19. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych

Wskaźnik jakości
wody

Fitoplankton (IFPL)
Fitobentos (IO)
Makrofity (MIR)
Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)
Temp. wody
Tlen rozpuszczony
Zawiesina ogólna
BZT5
ChZT - Mn
Ogólny węgiel
organiczny
o
Przewodność w 20 C
Twardość ogólna
Odczyn
Azot amonowy
Azot Kjeldahla
Azot azotanowy
Azot ogólny
Fosforany
Fosfor ogólny

Jednostka

Indeks
Indeks
Indeks
Indeks

Narew – Nowy Dwór
Mazowiecki (powyżej
ujścia Wisły)
Klasa
Średnia
wskaźnika
roczna
jakości wód
0,63
III
0,529

III

C
mg O2/l
mg/l
mg O2/l
mg O2/l

10,9
10,6
9,5
3,1
9,0

I
I
I
II
II

mg C/l

10,2

II

µS/cm
mg CaCO3/l
pH
mg NNH4/l
mg N/l
mg NNO3/l
mg N/l
mg PO4/l
mg P/l

501
235
8,0 – 8,5
0,12
1,05
0,97
2,04
0,31
0,19

I
I
I
I
II
I
I
II
I

o

Wisła – Kazuń (most
powyżej ujścia Narwi)

Nasielna - Cieksyn
Średnia
roczna

0,44
0,243

Klasa
wskaźnika
jakości wód
III
IV

12,2
12,1
29,6
5,3
6,8
5,9
846
225
8,2 – 8,8
0,15
1,1
1,05
0,65
0,14
0,12

Średnia
roczna

Źródło: WIOŚ Warszawa
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Wkra – Pomiechówek
(most)
Średnia
roczna

0,53
35,38
0,948

Klasa
wskaźnika
jakości wód
II
III
I

0,59
39,17
0,784

Klasa
wskaźnika
jakości wód
III
II
II

I
I
II
II
II
I

9,6
9,7
2,2
7,6

I
I
I
I

10,1
10,2
6,5
1,8
8,6
8,8

I
I
I
I
II
I

I
I
II
I
II
I
I
I
I

639
301
7,7 – 8,2
0,26
0,98
1,29
2,29
0,29
0,12

I
II
I
I
I
I
I
II
I

594
286
7,9 – 8,3
0,13
0,95
2,34
3,31
0,4
0,19

I
I
I
I
II
II
I
PSD
I

Tabela 20. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych
Charakterystyka Jednolitych Części Wód - źródło: Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549)
Jednolita Część Wód
Ocena Ryzyka
Powierzchniowych RZEKI
Ocena
Nieosiągnięcia
Status
Stanu
Celów
Europejski Kod
Nazwa JCWP
Środowiskowych
JCWP

Monitoring
JCWP WIOŚ
Nazwa
reprezentatywne
go punktu
pomiarowokontrolnego
Narew - Nowy Dwór
Mazowiecki
(powyżej ujścia
Wisły)
Wisła - Płock
(poniżej starego
mostu,prawa strona
rzeki)

Narew od Zalewu
Zegrzyńskiego do
ujścia

PLRW200021269

Naturalna

Zły

Zagrożona

Wisła od Narwi do
Zbiornika
Włocławek

PLRW2000212739

Naturalna

Zły

Zagrożona

Dopływ z jez.
Dziekanowskiego

PLRW20002625994

Silnie
zmieniona

Zły

Niezagrożona

PLRW20002125999

Naturalna

Zły

Zagrożona

PLRW20001726892

Naturalna

Dobry

Niezagrożona

Wisła - Kazuń
(most-powyżej
ujścia Narwi)
-

PLRW20001726898

Naturalna

Dobry

Niezagrożona

-

Silnie
zmieniona
Silnie
zmieniona
Silnie
zmieniona

Zły

Niezagrożona

-

Zły

Niezagrożona

-

Zły

Niezagrożona

-

Naturalna

Zły

Niezagrożona

Naturalna

Dobry

Niezagrożona

Nasielna - Cieksyn
(most)
-

Wisła od Kanału
Młocińskiego do
Narwi
Turka
Dopływ spod
Mogowa
Dopływ z
jez.Dolnego
Struga spod
Strzembowa
Dopływ spod
Radzikowa Starego

PLRW20002627112
PLRW20001727129
PLRW20001727149

-

Ciek okresowy z
Wilamy

PLRW20001726896
9
PLRW20002326899
2

Wkra od Sony do
ujścia

PLRW20002426899
9

Naturalna

Dobry

Zagrożona

Wkra Pomiechówek
(most)

Dopływ z Łosiej
Wólki
Łasica od Kanału
Zaborowskiego do
ujścia

PLRW20002327296
6

Naturalna

Zły

Niezagrożona

-

PLRW20002427296
9

Naturalna

Zły

Niezagrożona

-

Kanał Kromnowski

PLRW20002327298
99
PLRW20001726899
49

Naturalna

Zły

Niezagrożona

Kanał Kromnowski Śladów (most)

Naturalna

Dobry

Niezagrożona

-

Naturalna

Zły

Niezagrożona

Kanał Łasica Aleksandrów (most)

Naturalna

Zły

Niezagrożona

-

Nasielna

Suchodółka
Łasica od źródeł do
Kanału
Zaborowskiego, z
Kanałem
Zaborowskim

PLRW20002327296
49

PLRW20001726719
699
Źródło: RZGW Warszawa
Klusówka
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Na terenie powiatu nowodworskiego występuje 18 jednolitych części wód powierzchniowych.
Ogólna ocena stanu dla 13 z nich określona została jako zła, , a dla 5 jako dobry. Wody dla czterech
jednolitych części wód powierzchniowych – Narew od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia, Wisła
od Narwi do Zbiornika Włocławek, Wisła od Kanału Młocińskiego do Narwi, Wkra od Sony do ujścia
w ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określone zostały jako zagrożone. Pozostałe
jednolite części wód posiadają status niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Cztery
jednolite części wód rzecznych występujących na terenie powiatu nowodworskiego to silnie zmienione
części wód, reszta to naturalne jednolite części wód.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” ustanowiono cele
środowiskowe dla jednolitych części wód. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części
wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie
z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo
dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego
stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie
zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Przy realizacji zadań zapisanych w Programie nie przewiduje się nieosiągnięcia celów
środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.
Wyłącznie cztery jednolita części wód powierzchniowych mają status zagrożonych nieosiągnięciem
celów środowiskowych. Jednak Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska ma na celu poprawę
stanu i jakości środowiska, zawiera zadania służące długookresowej poprawie jakości środowiska, a
co z tym związane również ograniczeniu negatywnego oddziaływania bytowania człowieka na wody
powierzchniowe. W wyniku realizacji Programu planuje się podjęcie działań, które mogą w sposób
chwilowy, krótkoterminowy i odwracalny negatywnie oddziaływać na środowisko wodne. Ostatecznie
jednak te zadania będą oddziaływać w sposób długoterminowy, stały i pozytywny.

Wody podziemne
Jakość wód podziemnych w poszczególnych punktach monitoringu sieci krajowej została
określona według klasyfikacji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 143, poz. 896).
Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu
wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:










klasa I – wody bardzo dobrej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane
wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych
i nie wskazują na wpływ działalności człowieka,
klasa II – wody dobrej jakości. Wartości niektórych elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych nie
wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby,
klasa III – wody zadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub
słabego wpływu działalności człowieka,
klasa IV – wody niezadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz
wyraźnego wpływu działalności człowieka,
klasa V – wody złej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący
wpływ działalności człowieka.
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W dniu 20 kwietnia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr
72, poz. 466). Rozporządzenie uzupełnia zawarte w dyrektywie 98/83/EC przepisy dotyczące jakości
wody przeznaczonej do spożycia. Charakterystykę jakości wód podziemnych wraz z określeniem
klasy czystości przedstawiono w tabeli 21.
Monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez WIOŚ w Warszawie. Na terenie powiatu
ostatnia ocena jakości wód podziemnych miała miejsce w 2012 roku. Badaniu zostały wówczas
poddane wody podziemne z dwóch otworów piezometrycznych na terenie powiatu nowodworskiego.

Zakroczym
Pomiechówek

Głęboko
ść
otworu

1668
1669

Numer
JCWPd

Tabela 21. Jakość wód podziemnych na terenie powiatu nowodworskiego w latach 2007 - 2012
Klasa
Klasa
Klasa
Nr
Charakter
jakości
jakości
Stratygrafi jakości
punkt
Miejscowość
punktu
wód
w
wód w
a
wód w
u
(zwierciadło)
2010
r.
2012
r.
2007 r.

48
48

35,2
27,6

napięte
swobodne

Q
Q

III
III

II
III

II
III

Źródło: WIOŚ, Ocena jakości wód podziemnych w punktch pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego
stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 r. /wg badań PIG/

Celem monitoringu lokalnego jest badanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i ich wpływu
na jakość wód podziemnych. Tworzony jest on wokół największych źródeł zanieczyszczeń, takich jak:
składowiska odpadów i mogilniki, stacje paliw, duże zakłady przemysłowe oraz wokół dużych ujęć
wody w formie sieci osłonowej. Sieć monitoringu lokalnego jest finansowana przez właścicieli obiektów
stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych lub przez użytkowników wód podziemnych.
Wody podziemne na obszarze powiatu nowodworskiego różnią się jakością. Wody z otworu
w Zakroczymiu, na przestrzeni lat 2007 – 2012 uległy poprawie, w 2012 roku zaliczone zostały do II
klasy jakości. Natomiast wody z otworu w Pomiechówku od lat zaliczane są do III klasy jakości.
Generalnie wody podziemne powiatu nowodworskiego są zadowalającej jakości i ich skład odpowiada
wymaganiom stawianym dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wymagają stosowania
prostych procesów uzdatniania wody. Źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych mogą być:
depozycja zanieczyszczeń z powietrza na powierzchni terenu oraz naturalne procesy biologiczno –
chemiczne, zachodzące w powierzchniowej warstwie profilu glebowego.
Główne zbiorniki wód podziemnych występujące na terenie powiatu nowodworskiego są silnie
narażone na zanieczyszczenia antropogeniczne ze względu na intensywną wymianę pomiędzy
wodami infiltracyjnymi a podziemnymi. Niezadowalająca okresowo jakość wód na terenie powiatu
wynika z częściowej izolacji pokrywy w stropie warstw wodonośnych. Umożliwia to łatwe przenikanie
do wód zanieczyszczeń z powierzchni. Głównie przez infiltrację wód deszczowych wraz z którymi
przedostają się do wód gruntowych środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące
z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb). Z tego względu należy zadbać o jak najszybszy
rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu nowodworskiego. Ograniczy on w dużym stopniu
zagrożenie obniżenia jakości wód podziemnych na skutek zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków
bytowo-gospodarczych.

5.2.11 Racjonalna gospodarka odpadami
W województwie mazowieckim obowiązuje „Plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata
2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023”, uchwalony dnia 22 października 2012 roku. Plan ten
został przyjęty uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Plan gospodarki odpadami
obejmuje pełen zakres informacji dotyczących głównych rodzajów odpadów powstających na terenie
województwa, a w szczególności odpadów komunalnych, z uwzględnieniem odpadów ulegających
biodegradacji, opakowaniowych, niebezpiecznych i innych rodzajów odpadów. Określa również
priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami.
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W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 152,
poz. 897). Zapisy tej ustawy wymogły na gminach obowiązek zorganizowania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie oraz osiągnięcie wskazanych poziomów
odzysku i ograniczenia składowania określonych frakcji odpadów.
Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 – tekst jednolity), gminy są zobowiązane osiągnąć do dnia 31
grudnia 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%
wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70%
wagowo.
Zgodnie z art. 3c ust. 1 ww. ustawy, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W oparciu o nowe przepisy, gminy wchodzą w skład regionów gospodarki odpadami
komunalnymi wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz uchwale w sprawie
jego wykonania. Odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych
będą kierowane do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w danym regionie.
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych jest to zakład zagospodarowania
odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru
zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej
techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie
odpadów lub:
a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie
ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części
do odzysku,
b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków
wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach
odrębnych,
c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów
w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych.
Celem nowych przepisów jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” oraz zmniejszenie ilości składowanych
odpadów komunalnych, wzrost poziomu segregacji odpadów, możliwość eliminacji dzikich wysypisk,
usystematyzowanie zbiórki odpadów problemowych, monitoring przedsiębiorców działających
na terenie gminy wytwarzających odpady komunalne.
Gospodarka odpadami w województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami
komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości
z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone
do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu. Wyjątkiem są
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regiony, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym – pod
warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych
funkcjonujących na obszarze danego regionu macierzystego regionu. Dla każdego regionu wskazane
zostały instalacje regionalne i zastępcze. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno
opierać się na uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania WPGO 20122023, zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony. Gminy powiatu nowodworskiego należą
do regionu płockiego.
Na terenie regionu płockiego zlokalizowane są następujące obiekty do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych – instalacje regionalne do obsługi regionu płockiego:




Instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania (MBP):


Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka
Sp. z o.o., gm. Stara Biała,



Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,

Składowiska odpadów komunalnych:


Składowisko odpadów w m. Rachocin, gm. Sierpc.

Ponadto w regionie płockim jest 11 instalacji zastępczych do obsługi regionu, jedna z nich –
składowisko odpadów w m. Zakroczym (gmina Zakroczym).
Każda z gmin powiatu nowodworskiego we własnym zakresie rozwiązała zagadnienie
gospodarki odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach i Planu gospodarki odpadami dla
Mazowsza.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) nałożyła
nowe obowiązki zarówno na mieszkańców, osoby prawne, jednostki organizacyjne, jak i samorządy.
Dotychczasowy system odbioru odpadów oparty o umowy indywidualne zawierane
z przedsiębiorstwami, zastąpiony został ogólnym systemem odbioru odpadów, zorganizowany przez
Urząd Gminy. Gminy wyłoniły w ramach przetargu jednego przedsiębiorcę, odbierającego odpady
od każdego właściciela nieruchomości. System ten został zorganizowany w zamian za opłatę, którą
mieszkańcy są zobligowani wnosić do urzędu gminy. System naliczania opłat i stawkę jednostkową,
każda z gmin ustaliła indywidualnie, na podstawie analizy lokalnych warunków gospodarki
z odpadami. Wysokość opłat zależy również od tego czy dana osoba zdeklarowała chęć segregacji
odpadów czy oddawanie odpadów zmieszanych.
W ramach zorganizowanego systemu odpady odbierane będą bezpośrednio od mieszkańców,
wg harmonogramu odbioru odpadów. Gminy ponadto są zobowiązane do zorganizowania zbiórki
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
Dodatkowo na terenie gmin zostały utworzone punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK).
W powiecie nowodworskim w roku 2013 podmioty gospodarcze wytworzyły o ponad 314 333
Mg mniej odpadów niż w 2012 r.
Tabela 22. Ilość wytworzonych
nowodworskim w latach 2012-2013

odpadów

Odpady

Jednostka

Ogółem

Mg

przez

podmioty gospodarcze

w

powiecie

Rok
2012
492775,3259

2013
178442,0891

Źródło: Urząd Marszałkowski w Warszawie, raport z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jest zróżnicowana w zależności od miejscowości.
Odpady niesegregowane odbierane będą nie rzadziej 2 razy w miesiącu, natomiast odpady
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gromadzone selektywnie odbierane będą nie mniej niż raz w miesiącu w czterech frakcjach: szkło
plastik, papier oraz bioodpady.

5.2.11.1. Odpady zawierające azbest
Azbest jest materiałem naturalnym, znanym i wykorzystywanym od czasów starożytnych.
Minerał ten należy do grupy krzemianów o włóknistej budowie. Jego cechą charakterystyczną są
wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Jest niemal niezniszczalnym tworzywem o wielu
zaletach: odporny na działanie bardzo wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia
najbardziej popularnego azbestu białego – chryzotylu - wynosi 1500-1550°C), ale także na działanie
mrozu, substancji chemicznych i korozji, a przy tym elastyczny, wytrzymały, rozciągliwy oraz posiadają
właściwości dźwiękochłonne. Jego powszechnemu wykorzystaniu sprzyjała możliwość łatwego
łączenia z innymi materiałami, takimi jak tworzywa sztuczne, czy cement. Produkty azbestowe,
ze względu na swoje wcześniej niespotykane właściwości, zdobyły wszechstronne zastosowanie
w przemyśle włókienniczym, maszynowym, elektrotechnice czy też budownictwie w dwudziestym
wieku.
Po kilkudziesięciu latach powszechnego stosowania azbestu odkryto, że wyroby te są bardzo
niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, w związku z czym ich produkcja zakazana została w Polsce
w 1997 r. Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą
do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r.
obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz
wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania
azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. W efekcie czego dnia 14 maja 2002 r. Rada Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski. Podstawowym celem programu jest oczyszczenie terytoriom
kraju z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat materiałów zawierających azbest do 2032 r.
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i tym samym potrzebą dostosowania prawa
polskiego do wymagań przepisów unijnych, oraz ze względu na zmiany społeczno – gospodarcze,
jakie zaszły od przyjęcia Programu, Ministerstwo Gospodarki opracowało wieloletni Program pod
nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKzA), przyjęty uchwałą Rady
Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.
Podstawowym celem Programu jest oczyszczenie terytoriom kraju z azbestu i usunięcie stosowanych
od wielu lat materiałów zawierających azbest do 2032 r. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032 przewiduje realizację następujących celów:




usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu,
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Szacuje się, że na terenie całej Polski w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów
zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Założono następujące ilości
wycofania wyrobów azbestowych:




w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Program zakłada, że jego realizacja będzie wymagała współpracy wielu jednostek i instytucji,
zarówno na szczeblu centralnym, wojewódzkim, jak i lokalnym. Wszystkim uczestnikom Programu
przypisano zadania, których wykonanie warunkuje osiągnięcie założonego celu.
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Oszacowanie ilości materiałów azbestowych jest bardzo trudne. Określenie ilości odpadów
zawierających azbest jest jeszcze trudniejszym zagadnieniem, gdyż nie wszystkie elementy
azbestowe kwalifikują się do wymiany, a więc niekoniecznie muszą być traktowane jako potencjalny
odpad (przynajmniej na chwilę obecną). W wielu przypadkach azbestowe pokrycia dachowe, czy
materiały izolacyjne są w dobrym stanie technicznym i mogą być eksploatowane w sposób
niezagrażający zdrowiu.
W gminach powiatu przeprowadzane były inwentaryzacje wyrobów azbestowych, wyniki tych
inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej. W tabeli poniżej przedstawiono wyniku
inwentaryzacji zamieszczone w Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl), wg stanu na dzień
30.12.2015 r.
Tabela 23. Ilość wyrobów azbestowych na terenie powiatu nowodworskiego z podziałem
na gminy powiatu
Razem

Osoby fizyczne

Osoby prawne

223 364

223 364

-

Nasielsk

4 462 010

4 429 648

32 362

Zakroczym

1 380 159*

bd.

bd.

Czosnów

3 184 392

2 925 067

259 325

Leoncin

1 545 709

1 452 361

93 348

Pomiechówek

2084869

1 956 933

127 936

Powiat łącznie

12 880 503

10 987 373

5 129 971

Nowy Dwór
Mazowiecki

* dane z 2007 r.
Gminy mogą w sposób indywidualny, we współpracy z powiatem prowadzić dofinansowanie
demontażu wyrobów azbestowych. Mogą przy tym korzystać z dofinansowania z WFOŚiGW oraz
NFOŚiGW.
Na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące odpady
zawierające azbest w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat sierpecki). Całkowita pojemność
3
składowiska wynosi 45 000 m .

5.2.12 Klimat akustyczny
Hałas komunikacyjny
Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w powiecie nowodworskim sukcesywnie
wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów osobowych. W roku 2013 zarejestrowano o 5434
samochodów więcej niż w roku 2010. Skutkiem większej ilość pojazdów jest wzrost natężania ruchu,
co powoduje również większy hałas komunikacyjny. W powiecie nowodworskim nie był w ostatnich
latach prowadzony monitoring hałasu komunikacyjnego. Należy przypuszczać, że hałas
komunikacyjny na terenie powiatu może stanowić poważny problem dla obszarów zurbanizowanych, a
w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej. Brak jest danych dotyczących poziomu hałasu wzdłuż
dróg krajowych i wojewódzkich. Jednocześnie należy przypuszczać, że na terenie powiatu występują
uciążliwości związane z nadmiernym ruchem samochodowym, również dla dróg powiatowych
i gminnych. Liniowym źródłem emisji hałasu jest również linia kolejowa Warszawa – Gdańsk.
Warunkiem zachowania właściwego standardu akustycznego w budynkach zlokalizowanych
w strefach oddziaływania tras komunikacyjnych jest wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych.
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Na terenie powiatu nowodworskiego została opracowana mapa akustyczna dla sześciu
odcinków dróg ekspresowych S7 i dróg krajowych nr 62, 85 oraz 7, położonych między
miejscowościami: Dębe i Twierdzą Modlin, Stary Modlin i Kazuń oraz Trębki Nowe i Sadowa.
Opracowaniem objęty został pas terenu o szerokości 2 x 800 m, położony po obu stronach
ciągów, w granicach omawianego powiatu. W poniższej tabeli zestawiono odcinki dróg objętych
opracowaniem.
Tabela 24. Zestawienie odcinków dróg objętych opracowaniem wraz z kilometrażem, długością
oraz powierzchnią obszaru analizy
Długość
Powierzchnia
Kilometraż Kilometraż
Lp. Nr drogi
Nazwa odcinka
odcinka
obszaru
początku
końca
[km]
analizy [ha]
Przyborowice
–
1.
7
319+266
326+558
5,76
965,35
Zakroczym
2.
S7
Zakroczym – Kazuń
325+992
331+317
5,32
852,36
3.
7
Kazuń – Łomianki
331+317
342+258
9,77
1 640,61
Zakroczym – Nowy
4.
62
187+558
191+732
3,78
606,91
Dwór Mazowiecki
Nowy
Dwór
5.
62
191+348
207+456
15,74
2 437,78
Mazowiecki – Dębe
Nowy
Dwór
6.
85
0+000
4+547
4,54
719,84
Mazowiecki - Kazuń
Źródło: „Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych i ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9
zadań – o łącznej długości 7 709,814 km”, Warszawa, 2011
Wykonana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2011 roku mapa
akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hałasem, wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu
wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik LN. Jednym z efektów opracowanych
w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych są tzw. mapy terenów zagrożonych hałasem,
na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne określone dla wskaźników długookresowych
LDWN i LN.
Mapy terenów zagrożonych hałasem przestawiają obszary, na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w następujących przedziałach:
a)
b)
c)
d)
e)

0 – 5 dB,
5 – 10 dB,
10 –15 dB,
15 – 20 dB,
powyżej 20 dB

Na podstawie ww. map przygotowano zestawienia liczby osób, terenów i obiektów narażonych
na hałas, wraz z wielkością tego narażenia. Poniżej przestawiono zbiorcze zestawienia dla każdego
powiatu w odniesieniu do:




wskaźników LDWN i LN,
wartości poziomów dźwięku wyrażonych przez LDWN i LN,
wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonych przez LDWN i LN.

Zestawienia te wykonano dla:




powierzchni zagrożonych obszarów,
liczby zagrożonych lokali mieszkalnych,
liczby osób narażonych na hałas,
63

oraz dla obiektów o podwyższonych wymaganiach akustycznych, tj.:



szkół, przedszkoli, żłóbków,
szpitali, domów opieki społecznej i socjalnej.
Ww. zestawienia przedstawiono w poniższych tabelach.

W tabelach poniżej przedstawiono obszar terenów, na którym występuje określony zakres
hałasu.
Tabela 25. Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie powiatu nowodworskiego –
wskaźnik LDWN
Powiat nowodworski
Poziomy dźwięku w
Wskaźnik LDWN
środowisku
55 -60 dB
60 – 65 dB
65 -70 dB
70 – 75 dB
> 75 dB
Powierzchnia obszarów
1797,7
1184,4
603,3
317,1
276,3
zagrożonych w danym
zakresie [ha]
Powierzchnia obszarów
17,97
11,84
6,033
3,17
2,76
zagrożonych w danym
2
zakresie [km ]
Liczba
lokali
895
481
273
194
27
mieszkalnych w danym
zakresie [szt.]
Liczba
zagrożonych
2934
1569
900
666
96
mieszkańców w danym
zakresie [szt.]
Źródło: „Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych i ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9
zadań – o łącznej długości 7 709,814 km”, Warszawa, 2011
Tabela 26. Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie powiatu nowodworskiego –
wskaźnik LN
Powiat nowodworski
Poziomy dźwięku w
Wskaźnik LDWN
środowisku
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
> 70 dB
Powierzchnia obszarów
zagrożonych w danym
1685,7
993,2
507,2
267,8
226,7
zakresie [ha]
Powierzchnia obszarów
zagrożonych w danym
16,86
9,93
5,07
2,68
2,27
2
zakresie [km ]
Liczba
lokali
mieszkalnych w danym
825
392
269
149
14
zakresie [szt.]
Liczba
zagrożonych
mieszkańców w danym
2694
1282
893
517
49
zakresie [szt.]
Źródło: „Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych i ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9
zadań – o łącznej długości 7 709,814 km”, Warszawa, 2011
Na podstawie analiz wykonanych w ramach opracowywania mapy akustycznej określono stan
warunków akustycznych na terenie powiatu nowodworskiego oraz tereny, na których odnotowano
przekroczenie wartości dopuszczalnych. Dane te przedstawione zostały w poniższych tabelach.
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Tabela 27. Przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika hałasu dla pory dnia na terenie
powiatu nowodworskiego
Wskaźnik LDWN [dB]
Do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB >15 – 20 dB
Pow. 20 dB
Przekroczenie wartości
dopuszczalnych
Stan warunków akustycznych środowiska
Niedobry
Zły
Bardzo zły
Powierzchnia
obszarów
136,6
93,9
55,2
43,4
17,7
zagrożonych w danym
zakresie [ha]
Liczba lokali mieszkalnych
542
356
175
130
22
w danym zakresie [szt.]
Liczba
zagrożonych
1872
1198
603
472
81
mieszkańców w danym
zakresie
Liczba
budynków
2
2
1
0
0
szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie
Liczba budynków służby
1
5
0
0
0
zdrowia, opieki społecznej i
socjalnej w danym zakresie
Inne obiekty budowlane
istotne z punktu widzenia
0
0
0
0
0
ochrony przed hałasem tj.
domy
wychowawcze,
internaty (liczba obiektów).
Źródło: „Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych i ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9
zadań – o łącznej długości 7 709,814 km”, Warszawa, 2011
Tabela 28. Przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika hałasu dla pory nocy na terenie
powiatu nowodworskiego
Wskaźnik LDWN [dB]
Do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB >15 – 20 dB
Pow. 20 dB
Przekroczenie wartości
dopuszczalnych
Stan warunków akustycznych środowiska
Niedobry
Zły
Bardzo zły
Powierzchnia
obszarów
327,4
206,7
105,6
59,2
18,4
zagrożonych w danym
zakresie [ha]
Liczba lokali mieszkalnych
522
296
186
120
13
w danym zakresie [szt.]
Liczba
zagrożonych
1787
992
645
429
46
mieszkańców w danym
zakresie
Liczba
budynków
2
2
1
0
0
szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie
Liczba budynków służby
1
5
0
0
0
zdrowia, opieki społecznej i
socjalnej w danym zakresie
Inne obiekty budowlane
istotne z punktu widzenia
0
0
0
0
0
ochrony przed hałasem tj.
domy
wychowawcze,
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internaty (liczba obiektów).
Źródło: „Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych i ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9
zadań – o łącznej długości 7 709,814 km”, Warszawa, 2011
Działania zmierzające do zmniejszenia natężenia hałasu powinny koncentrować się na:
 utrzymaniu jezdni w należytym stanie,
 stosowanie przy budowie oraz modernizacji dróg tzw. cichych nawierzchni,
 zagospodarowanie dróg przynajmniej pasami zieleni izolacyjnej,
 eliminowaniu z ruchu będących w złym stanie technicznym nie odpowiadających normom
pojazdów mechanicznych,
 kontrolowaniu przestrzegania dopuszczalnych prędkości oraz ładowności pojazdów.

Hałas lotniczy
Ważnym źródłem hałasu jest lotnisko Warszawa Modlin, zlokalizowany na terenie powiatu
nowodworskiego. Zgodnie z pkt.6 ostatecznej decyzji z dnia 12 marca 2009 r. nr Gk.76244/05/06/07/08/09 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod
nazwą: „Modernizacja lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników
niskokosztowych ” Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego stwierdził konieczność utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania tj.: „konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania na terenach, gdzie nie mogą być dotrzymane standardy przewidziane przepisami prawa,
w szczególności standardy jakości środowiska (dopuszczalne poziomy hałasu określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. Nr 120, poz.826), zgodnie z art.135 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U.z 2013 r., poz 1232 ze zm.) ”.
Sejmik Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 139/12 utworzył
obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze
Mazowieckim. Ponadto władze Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
zobowiązane zostały do wykonywania oceny stanu akustycznego środowiska i wykonanie map
akustycznych dla obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach (drogi, linie kolejowe, lotnisko) i przekroczenie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku.

Hałas przemysłowy
Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny
i urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz wyposażenie małych
zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasów instalacyjnych zalicza się także dźwięki
emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne itp.), a
także - urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Dopuszczalny poziom
hałasu przemysłowego przenikającego do środowiska normowany jest dla 6 zakładów w pozwoleniach
zintegrowanych.
Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonujące przedsiębiorstwa, warsztaty oraz podmioty
gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym mogą być źródłem tego typu hałasów. Dla
większych zakładów wymagania co do poziomów hałasu z instalacji określone zostały w pozwoleniach
zintegrowanych.
5.2.13 Pola elektromagnetyczne
Zanieczyszczenie środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) od lat wzbudza
obawy społeczeństwa. Działanie PEM na człowieka jest nieszkodliwe, dopóki jego skutki mieszczą się
w granicach wyznaczonych przez zdolności adaptacyjne organizmu. Natomiast może być szkodliwe
po przekroczeniu tych granic.
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Podstawowe
w środowisku to:

sztuczne

źródła

promieniowania

elektromagnetycznego

niejonizującego



elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,



stacje radiowe i telewizyjne,



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



stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne,



stacje transformatorowe,



sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego użytku oraz instalacje elektryczne.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi zawiera
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta definiuje pola elektromagnetyczne jako pola elektryczne i magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach
od 0 Hz do 300 GHz, a ochrona przed nimi polega na utrzymaniu poziomów tych pól poniżej wartości
dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, a także zmniejszanie poziomów co najmniej
do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192 poz. 1883) określa
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, a także zakresy
częstotliwości promieniowania, dla których określa się parametry fizyczne, charakteryzujące
oddziaływanie pól na środowisko. Dla terenów mieszkaniowych wartość dopuszczalna składowej
elektrycznej wynosi 1kV/m, składowa magnetyczna dla częstotliwości 50 Hz wynosi 60 A/m.
Dla miejsc dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego wynosi 10 kV/m, a składowej magnetycznej, dla częstotliwości 50 Hz, wynosi
60 A/m.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z późn. zm.) okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi
wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Jednocześnie zgodnie z art. 124 wojewódzki inspektor
ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku.
Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz. U. z 2007 r., Nr 221, poz. 1645), które określa zakres i sposób prowadzenia przez wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska badań poziomów pól elektromagnetycznych.
Sondę pomiarową powinna znajdować się na wysokości 2 m nad poziomem terenu w odległości
nie mniejszej niż 100 metrów od rzutu anten instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych
radionawigacyjnych na powierzchnię terenu. Celem pomiarów jest wyłącznie określenie poziomu pól
elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności, nie służą one natomiast
określeniu wpływu poszczególnych obiektów emitujących fale elektromagnetyczne na poziom pól
w środowisku. W związku z tym uzyskane wyniki nie mogą stanowić podstawy do wnioskowania
o wielkości emisji pól elektromagnetycznych ze źródeł (obiektów) znajdujących się w pobliżu miejsc,
w których realizowano pomiary.
WIOŚ Warszawa prowadził pomiarów zanieczyszczenia środowiska promieniowaniem
elektromagnetycznym w kilku punktach na terenie powiatu nowodworskiego. Tabela nr 26 przedstawia
wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu.
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Tabela 29. Wyniki badań poziomu pól elektromagnetycznych w powiecie nowodworskim
Natężenie składowej
Natężenie składowej
Punkt
elektrycznej pola w
Data
elektrycznej pola w
Data pomiaru
pomiarowy
[V/m]
pomiaru
[V/m]
(0,1- 3000) w [Mhz]
(0,1- 3000) w [Mhz]
Modlin, ul. 29
2014–05-20
0,66
2011–05-20
< 0,2
listopada 338
Cieksyn
2014-05-24
0,2
2011-05-24
< 0,2
Sowia Wola
2014-04-29
< 0,2
2011-04-29
< 0,2
Źródło: WIOŚ Warszawa, Monitoring pól elektromagnetycznych w 2014 roku

Dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola wynosi 7 V/m, w latach 2011 – 2014 poziom
ten nie został przekroczony na terenie powiatu nowodworskiego.
5.2.14. Poważne awarie
Poważne awarie to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast poważne
awarie przemysłowe to poważna awaria w zakładzie.
Zakład, który stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia awarii określa się zakładem
o zwiększonym ryzyku, a zakład, który niesie za sobą ryzyko wystąpienia awarii nazywa się zakładem
o dużym ryzyku. Na osoby prowadzące takie zakłady narzuca się szereg obowiązków. Dotyczą one
podejmowania działań zapobiegających awariom w momencie wykonywania, prowadzenia, czy
likwidacji danego zakładu. W tym celu sporządzają program zapobiegania awariom, w którym
przedstawia się system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. Ponadto
prowadzący zakład jest obowiązany do opracowania raportu o bezpieczeństwie. W celu zapobiegania,
zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje się wewnętrzny plan operacyjno –
ratowniczy.
Obowiązki wynikające z zapobiegania awariom przemysłowym spoczywają także
na Państwowej Straży Pożarnej oraz na wojewodzie i są szczegółowo opisane w Prawie ochrony
środowiska.
Zagrożeniem mogącym wystąpić na terenie powiatu jest również transport drogowy materiałów
niebezpiecznych, stwarzając potencjalną możliwość wystąpienia awarii. Transportem drogowym
przewozi się głównie substancje ropopochodne i gaz płynny, amoniak, kwas siarkowy i kwas
fluorowodorowy, tlenek ołowiu.
Jednym z najważniejszych zadań w zakresie prewencji awarii przemysłowych jest ewidencja
źródeł, mogących spowodować tego typu zagrożenia.
WIOŚ Warszawa prowadzi następujące bazy o zakładach mogących powodować poważne
awarie oraz o występujących poważnych awariach:
 baza „Zakłady niebezpieczne:, do której wpisywane są zakłady o dużym (ZDR) lub
zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnych awarii przemysłowych,


baza „Potencjalni sprawcy poważnych awarii”, obejmująca ZDR, ZZR oraz zakłady inne, które
ze względu na specyfikę produkcji lub ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych
mogą spowodować poważne awarie.
Bazy są aktualizowane po zakończeniu kwartału oraz roku.

Do bazy „Zakłady niebezpieczne” wpisane są:


ZDR: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.,
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ZZR: WASBRUK Sochoń Arkadiusz, Sochoń Witold Spółka Jawna

Oprócz ww. ZDR i ZZR do bazy potencjalnych sprawców wpisany jest BINDER
INTERNATIONAL WARSZAWA – ze względu na magazynowanie i wykorzystywanie ok. 9 Mg
amoniaku.
Odnośnie zaistniałych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnej awarii prowadzona jest
baza „Ekoawarie”, która jest aktualizowana najpóźniej 5 dnia po zaistniałej awarii oraz kwartalnie
i po zakończeniu roku.
W latach 2011 – 2014 na terenie powiatu nowodworskiego nie wystąpiły awarie przemysłowe,
natomiast zanotowano w 2011 r. 2 zdarzenia, w tym jedno na terenie ZDR oraz w 2013 r. 1 zdarzenie.

5.2.15. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu
Z przeprowadzonej analizy stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu nowodworskiego,
dzięki którym określono główne problemy ochrony środowiska, z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu wyraźnie wskazuje, że w przypadku braku realizacji Aktualizacji Programu
opisany powyżej stan środowiska nie będzie ulegał poprawie.
Wszelkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu nowodworskiego z założenia mają na celu poprawę stanu środowiska
na terenie całego powiatu i tym samym będą pozytywnie wpływać na zdrowie mieszkańców.
W związku z rozwojem gospodarczym, infrastruktury i zabudowy na terenie powiatu,
odstąpienie od realizacji zapisów w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uniemożliwi
dotrzymanie obecnych standardów środowiska w perspektywie średnio- i długookresowej.
W przypadku braku realizacji zaproponowanych działań w ramach Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska negatywne skutki będą występować w odniesieniu do każdego z opisanych
komponentów środowiska, a w szczególności odbije się to na jakości powietrza, wód podziemnych
i powierzchniowych oraz powierzchni ziemi. Negatywne skutki będą odczuwalne dla mieszkańców
poprzez zwiększający się nadmierny hałas i niewłaściwą gospodarkę odpadami. Wszystkie te
negatywne skutki spowodują pogorszenie standardu życia oraz zdrowia mieszkańców powiatu
nowodworskiego.
Nie wdrożenie założeń aktualizacji spowoduje dalsze utrzymywanie się dotychczasowej jakości
środowiska w powiecie nowodworskim, a nawet postępującą degradację. Wstrzymanie działań
związanych z oczyszczaniem ścieków, z rozbudowa układów energetycznych, termomodernizacją,
utrzymywaniem i pielęgnacją terenów leśnych, spowoduje negatywne skutki dla środowiska
objawiające się postępującym zanieczyszczeniem gleb oraz wód powierzchniowych i gruntowych,
spadkiem bioróżnorodności fauny i flory. Na skutek braku przeprowadzenia inwestycji w zakresie
ochrony wód i powietrza wzrośnie poziom emisji zanieczyszczenia powietrza i wód, w stosunku
do i tak niezbyt dobrego ich stanu obecnego. Pogorszą się tym samym warunki życia mieszkańców
powiatu i wzrośnie zagrożenie dla ich zdrowia.
W przypadku, gdy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska nie zostanie wdrożona,
negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Utrudni to również
realizację założonego celu jakim jest: Zrównoważony rozwój Powiatu Nowodworskiego oraz wzrost
jego atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stymulację sytuacji społeczno
– gospodarczej. W związku z powyższym realizacja Programu ochrony środowiska dla powiatu
nowodworskiego jest działaniem koniecznym.
Brak edukacji i stałego kształtowania świadomości ekologicznej sprawi, że powszechnie
akceptowane staną się postawy nieprzyjazne ekologicznie, które przyczyniać się będą do utrwalania
oraz występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska. Brak realizacji
założeń zapisanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska doprowadzi do ogólnego
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pogarszania stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia, a także poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.
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6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia
realizacji
projektowanego
dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody
Na podstawie analizy aktualnego stanu środowiska zostały zidentyfikowane najistotniejsze
problemy ochrony środowiska w powiecie nowodworskim i przedstawione w tabeli 30.
Tabela 30. Problemy ekologiczne w powiecie nowodworskim
Główne przyczyny występowania
Problem ekologiczny
problemu
Znikomy procent wykorzystania
energii wiatrowej.

Zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego

Brak wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (woda, biomasa,
geotermia, słońce).
Przekroczenie poziomów
dopuszczalnych substancji w
powietrzu dla pyłu zawieszonego
PM2,5, PM10, benzo(a)piernu oraz
ozonu w przypadku celu
długoterminowego.

Priorytety
Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii;
Prowadzenie działań
energooszczędnych w
mieszkalnictwie i budownictwie
(rozwój sieci ciepłowniczych,
termomodernizacje);
Zmniejszenie energochłonności
poprzez termomodernizacje
budynków;
Monitoring hałasu;

Hałas

Promieniowanie
elektromagnetyczne

Zanieczyszczenia wód

Brak stałego monitoringu natężenia
ruchu oraz emisji hałasu
komunikacyjnego.

Brak wystarczającej wiedzy
mieszkańców na temat wpływu
promieniowania
elektromagnetycznego na zdrowie
ludzi

Narażenie na zanieczyszczenie
antropogeniczne zbiorników wód
podziemnych.
Ocena Ryzyka Nieosiągnięcia Celów
Środowiskowych – zagrożona dla 4
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Zastosowanie rozwiązań
architektonicznych
poprawiających stan klimatu
akustycznego na terenie powiatu
nowodworskiego;
Przebudowa i modernizacja
dróg;
Edukacja ekologiczna nt.
rzeczywistej skali zagrożenia
emisją pól;
Stała kontrola potencjalnych
źródeł pól
elektroenergetycznych oraz
minimalizacja ich oddziaływania
na zdrowie człowieka i
środowisko
Pełne skanalizowanie gmin
powiatu;
Poprawa jakości wód
powierzchniowych oraz
zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska

Problem ekologiczny

Główne przyczyny występowania
problemu
JCW.

Priorytety
oraz usprawnienie systemu
zaopatrzenia w wodę.

Ochrona istniejących obszarów
i obiektów prawnie chronionych;
Wypalanie traw
Degradacja gleb

Ochrona przyrody (w tym
degradacja szaty roślinnej,
lesistość powiatu i
degradacja gleb)

Zmiany warunków siedliskowych w
wyniku zanieczyszczenia środowiska
(brak infrastruktury technicznej –
kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a
w efekcie przekształcenie
ekosystemów i wypadanie gatunków
wrażliwych
Zanieczyszczenie powietrza, gleby i
wody

System odbioru odpadów
komunalnych nie obejmuje
wszystkich nieruchomości na terenie
powiatu
Niski procent odpadów komunalnych
kierowanych do recyklingu lub
ponownego wykorzystania
Gospodarka odpadami
komunalnymi

Niewielkie wykorzystanie
innowacyjnych technologii w
gospodarowaniu odpadów innych niż
komunalne
Niski poziom świadomości
ekologicznej społeczeństwa w
zakresie postępowania
z odpadami niebezpiecznymi

Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego
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Ochrona różnorodności
biologicznej;
Ograniczenie procesów
urbanizacyjnych w pobliżu
obszarów przyrodniczo-cennych;
Ograniczenie lokalnych źródeł
zanieczyszczenia powietrza,
gleby i wody;
Właściwe składowanie nawozów
naturalnych;
Właściwe stosowanie nawozów
sztucznych.
Osiągnięcie określonych
w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
poziomów: odzysku odpadów:
papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, oraz
ograniczenia składowania
odpadów ulegających
biodegradacji;
Prawidłowe gospodarowanie
odpadami komunalnych
powstałymi na terenie gmin
powiatu;
Przestrzeganie obowiązków
prawnych w zakresie
wytwarzania i gospodarowania
odpadów innych niż komunalne,
Bezpieczne dla środowiska
unieszkodliwianie i odzysk
odpadów oraz rozbudowa
systemu zagospodarowania
odpadów innych niż komunalne.
Zminimalizowanie ryzyka
wystąpienia zdarzeń mogących
powodować poważną awarię
oraz ograniczanie jej skutków
dla ludzi i środowiska;

Problem ekologiczny

Główne przyczyny występowania
problemu

Priorytety
Zapobieganie i ograniczanie
negatywnych skutków dla ludzi
i środowiska spowodowanych
zjawiskami pogodowymi takimi
jak powodzie i susze.
Kształtowanie świadomości
ekologicznej i poszanowania dla
środowiska przyrodniczego
mieszkańców powiatu
nowodworskiego;

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Małe zainteresowanie
społeczeństwa udziałem
w konsultacjach

Prowadzenie działań
związanych z edukacja dla
zrównoważonego rozwoju przez
Starostwo Powiatowe;
Promowanie
materiałów/wydawnictw
w zakresie edukacji
ekologicznej;
Promowanie postaw opartych na
idei zrównoważonej i
odpowiedzialnej konsumpcji.

Brak faktycznego zaangażowania
w optymalizowanie działań na rzecz
środowiska, wynikający
w dużym stopniu z braku
zrozumienia koncepcji systemu
zarządzania środowiskiem;

Działania systemowe w
ochronie środowiska

Instrumentalne traktowanie systemu
przez zainteresowane strony np.
przedsiębiorców zarządzania
środowiskowego ukierunkowane
jedynie na uzyskanie certyfikatu;

Zachęcanie i upowszechnianie
zastosowania systemów
zarządzania środowiskowego
w przedsiębiorstwach oraz
innych instytucjach;
Promowanie systemów
zarządzania środowiskowego;
Zachęcanie społeczeństwa do
opiniowania projektów oraz
udziału w postępowaniach na
rzecz ochrony środowiska;

Brak skutecznych mechanizmów
stymulujących uczestnictwo
przedsiębiorstw
i instytucji w systemach zarządzania
środowiskowego;

Odpowiedzialność za szkody
w środowisku zgodnie z zasadą
„zanieczyszczający płaci”;

Znikoma liczba podmiotów, które
przystąpiły do systemu EMAS;

Zapobieganie powstawaniu
i usuwanie szkód w środowisku.

problemy z ustaleniem sprawcy za
szkody w środowisku.
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7. Identyfikacja
i
ocena
przewidywanych
znaczących
oddziaływań na
środowisko, w
tym
oddziaływania
bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego wyznaczono sześć
obszarów priorytetowych. Dla każdego obszaru priorytetowego wyznaczono cele średniookresowe,
których osiągnięcie będzie możliwe poprzez odpowiednie kierunki działań i dzięki realizacji
konkretnych zadań.
W trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć mogą wystąpić szczególne aspekty
oddziaływania na środowisko. Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano wszystkie
zaplanowane zadania zarówno inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, które zostały przedstawione
w harmonogramie. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Aktualizacji
Programu może być nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań.
Próbę identyfikacji i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań poszczególnych zadań
na środowisko dokonano w tabeli uwzględniając:






pozytywne / negatywne lub brak oddziaływania, a poza nimi oceniono dodatkowo
poszczególne priorytety oddziaływania:
bezpośrednie / pośrednie,
krótkoterminowe / średnioterminowe / długoterminowe,
stałe / chwilowe,
wtórne/ skumulowane.

Ocena została dokonana na podstawie symulacji i przewidywanych skutków realizacji
konkretnych działań na poszczególne elementy:
1. Obszary Natura 2000,
6. Woda,
2. Park Narodowy,
7. Powietrze i klimat,
3. Rezerwaty przyrody
8. Powierzchnia ziemi,
4.Różnorodność
biologiczna
rośliny,
9. Krajobraz,
zwierzęta,
10. Zasoby naturalne,
5. Ludzie,
11. Zabytki i dobra materialne.
Analizując zestawienie przedstawione w poniższej tabeli należy pamiętać, że dokonana ocena
z uwagi na ogólny charakter analizowanego Programu w dużej mierze ma charakter czysto
teoretyczny – dlatego też przy opisach znaczących oddziaływań celowo używane jest określenie
„prawdopodobnie”. W ocenie tej, nie wartościowano wielkości poszczególnych oddziaływań tylko
analizowano możliwość ich wystąpienia.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie przy braku
informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo
trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z planowanych zadań inwestycyjnych wymagać
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych.
Jako oddziaływanie negatywne należy rozumieć takie oddziaływanie, które prowadzi
do ujemnych skutków, pomniejsza wartość środowiska i jego składników. Negatywne mogą być
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zarówno działania legalne jak i nielegalne, powodujące szkody w środowisku oraz te, które stwarzają
zagrożenie dla środowiska.
Oddziaływania pozytywne to takie, których realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska.
W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może
mieć jednocześnie negatywny i pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przyznanie takiej
oceny nie oznacza, że oddziaływania takie zawsze wystąpią oraz że oddziaływanie pozytywne zawsze
będzie miało większą, mniejszą lub taką samą wartość jak oddziaływanie negatywne.
W niniejszej analizie określono również wskaźnik 0 – jako brak zauważalnego oddziaływania.
W rzeczywistości trudno jest znaleźć przypadek, gdy brak jest jakichkolwiek oddziaływań. Zawsze
można określić powiązania, które będą wpływać negatywnie lub pozytywnie na dany komponent
środowiska. Lecz w celu uproszczenia i przedstawienia braku zauważalnego oddziaływania
zaplanowanego zadania na środowisko wprowadzono wskaźnik 0.
Objaśnienia:
Oddziaływanie pozytywne
Oddziaływanie negatywne
Oddziaływanie zarówno pozytywne jak
i negatywne
0

Brak zauważalnego oddziaływania
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I.1

I.1.1.

I.1.2.
I.1.3.

I.1.4.
I.1.1.
I.1.2.

I.1.3.

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Tabela 31. Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji
w ramach Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego
Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

OBSZAR PRIORYTETOWY I – POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Cel średniookresowy: Ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu dopuszczalnego dla pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu do końca 2023 roku
Zadania własne
Wspieranie sektora prywatnego w
działaniach mających na celu
zwiększanie efektywności
wykorzystania energii
Wspieranie działań na rzecz rozwoju
0
0
0
odnawialnych źródeł energii
Termomodernizacja budynków oraz
wymiana kotłowni na bardziej
0
0
0
przyjazne środowisku
Modernizacja dróg powiatowych:
0
Zadania koordynowane
Prowadzenie monitoringu jakość
powietrza
Działania naprawcze w miejscach,
gdzie zanotowano przekroczenie
norm dopuszczalnych, przede
wszystkim BaP i pyłu PM10 i PM2,5
Inwentaryzacja i aktualizacja źródeł
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I.1.4.

I.1.5.

I.1.6.

I.1.7.

I.1.8.

emisji substancji do powietrza i
stworzenie bazy danych na ten
temat
Współpraca w realizacji Programu
Ochrony Powietrza
Nadzór i kontrola nad podmiotami
gospodarczymi emitującymi
zanieczyszczenia do powietrza,
wspieranie działań i przedsięwzięć
podmiotów mających na celu
zmniejszenie emisji do powietrza
Wspieranie termomodernizacji
budynków, wprowadzenie instalacji
przyjaznych środowisku
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza atmosferycznego
poprzez poprawę stanu dróg
krajowych, wojewódzkich i gminnych
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza atmosferycznego
poprzez rozwój transportu
zbiorowego, kolejowego i stworzenie
odpowiednich warunków do
transportu rowerowego. Budowa

0

0

0
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0

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

0

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

0

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

I.1.9.

I.2

I.2.1.

I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

ścieżek rowerowych
Wspieranie działań podmiotów
gospodarczych na rzecz racjonalnej
gospodarki energetycznej i
odnawialnych źródeł energii
Cel średniookresowy: Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz usprawnienie
systemu zaopatrzenia w wodę
Zadania własne
Współpraca z ościennymi powiatami
w celu ustalenia wspólnej polityki
0
0
0
0
0
0
ochrony wód powierzchniowych, w
tym przede wszystkim Wisły
Zadania koordynowane
Prowadzenie monitoringu jakości
wód powierzchniowych i
podziemnych w ramach
0
0
0
0
0
0
Państwowego Monitoringu
Środowiska
Wspieranie działań gmin w zakresie
budowy, rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków zgodnie z
0
0
0
0
0
0
Krajowym Programem Oczyszczania
Ścieków Komunalnych
Budowa indywidualnych systemów
0
0
0
0
0
0
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I.2.5.
I.2.6.
I.2.7.

I.2.8.

I.2.9.

I.2.10.

oczyszczania ścieków, w miejscach,
w których nie ma możliwości
doprowadzenia zbiorczego systemu
odprowadzania ścieków
Racjonalny pobór wód podziemnych
do celów przemysłowych i rolniczych
Racjonalne gospodarowanie
zasobami wód podziemnych
Ustanawianie stref ochronnych ujęć
wód podziemnych
Zwiększenie ochrony wód
podziemnych, zwłaszcza Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych
Likwidacja nieczynnych,
niesprawnych ujęć wód
podziemnych
Ograniczenie zanieczyszczeń
azotowych pochodzenia rolniczego
poprzez budowę szczelnych
zbiorników na nawozy organiczne
(gnojowicę, gnojówkę)
Prowadzenie działań kontrolnych
m.in. w zakresie weryfikacji
pozwoleń wodnoprawnych,

Zabytki i dobra
materialne

Powierzchnia
ziemi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Zasoby
naturalne

0

Krajobraz

0

Powietrze i
klimat

0

Woda

0

Ludzie

0

Rezerwaty
przyrody

Kampinoski
Park
Narodowy

I.2.4.

Opis działania/przedsięwzięcia

Obszary
Natura 2000

Lp.

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

I.2.11.
I.3

I.3.1.

I.3.2.

I.3.1.

I.3.2.

dokumentacji stwierdzających
korzystanie ze środowiska zgodne z
pozwoleniem
Zwiększenie nadzoru nad
magazynowaniem ścieków w
0
0
0
0
0
zbiornikach bezodpływowych oraz
kontrola ich regularnego wywozu
Cel średniookresowy: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją
Zadania własne
Racjonalne gospodarowanie
zasobami poprzez udzielanie
0
0
0
0
koncesji na wydobycie i weryfikację
ich przestrzegania
Kontynuacja inwentaryzacji terenów
zdegradowanych i wymagających
0
0
0
0
rekultywacji
Zadania koordynowane
Racjonalne gospodarowanie
zasobami poprzez udzielanie
0
0
0
0
koncesji na wydobycie i weryfikację
ich przestrzegania
Prowadzenie badań gleb
użytkowanych rolniczo oraz gleb
0
0
0
0
wzdłuż tras szybkiego ruchu
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0

0

0

0

0

I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.
I.3.6.

I.3.7.
I.4.

I.4.1.

I.4.1

I.4.2.
I.4.2
I.4.3.

Prowadzenie działalności rolniczej z
uwzględnieniem Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej
Rekultywacja gleb zdegradowanych
Zalesianie gruntów nieprzydatnych
rolniczo
Dalsze popieranie działań gmin w
0
0
0
zakresie likwidacji dzikich składowisk
odpadów
Ochrona wód podziemnych przed
0
0
0
ich ilościową i jakościową
degradacją
Cel średniookresowy: Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego
Zadania własne
Budowa i remonty sieci dróg w
0
powiecie
Zadania koordynowane
Budowa i remonty sieci dróg w
powiecie, które przyczynią się do
0
zmniejszenia ruchu tranzytowego na
obszarach i gęstej zabudowie
Prowadzenie monitoringu poziomu
hałasu
Bieżąca kontrola zakładów pracy w
zakresie emisji hałasu
Egzekwowanie założeń miejscowych
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
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Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.4.6.

I.4.7.

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody
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Zabytki i dobra
materialne

I.4.5

planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie hałasu
Rejestr obszarów, na których
występuje przekroczenie norm
poziomu hałasu pochodzącego z
węzłów komunikacyjnych
Wzmocnienie działalności kontrolnej
organów samorządowych w
porozumieniu z WIOŚ w zakresie
emisji hałasu przez podmioty
korzystające ze środowiska
Tworzenie obszarów ograniczonego
użytkowania w przypadkach
określonych w ustawie prawo
ochrony środowiska, egzekwowanie
zapisów dotyczących obszarów
ograniczonego użytkowania
dotyczących źródeł hałasu i pól
elektromagnetycznych
Ocena stanu akustycznego
środowiska i wykonanie map
akustycznych dla obiektów, których
eksploatacja może powodować
negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach
(drogi, linie kolejowe, lotnisko) i
przekroczenie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku

Zasoby
naturalne

I.4.4.

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0

0

0

0

0

0

0

0

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Zabytki i dobra
materialne

I.5.

Zasoby
naturalne

I.4.8.

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie i współuczestniczenie w
akcjach podnoszenia świadomości
społeczeństwa związanej z
występowaniem źródeł
promieniowania i ich oddziaływania
poprzez różnorodne media
Cel średniookresowy: Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka i środowisko
Zadania koordynowane

I.5.1.

I.5.2

I.5.3.

I.5.4.

Egzekwowanie zapisów do planów
zagospodarowania przestrzennego
w zakresie możliwości lokalizacji
urządzeń emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne
Państwowy monitoring PEM w
środowisku na terenach
przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową oraz miejsc
dostępnych dla ludzi.
Nadzór nad źródłami emisji pól
elektromagnetycznych
Wspieranie gmin w przemyślanej
polityce lokalizacyjnej obiektów, ze
szczególnym naciskiem na
uwzględnianie w decyzjach
lokalizacyjnych oddziaływania pól
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elektromagnetycznych
OBSZAR PRIORYTETOWY II – OCHRONA PRZYRODY
II.1.

Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych
Zadania własne

II.1.1.

II.1.2.

II.1.3.

Wspieranie przez samorząd
powiatowy inicjatyw dotyczących
tworzenia obszarów i obiektów
chronionych
Współpraca z instytucjami
zarządzającymi obszarami Natura
2000 i innych obszarów chronionych
na mocy ustawy o ochronie przyrody
położonych na terenie powiatu, w
zakresie utrzymania walorów tych
obszarów
Prowadzenie nasadzeń drzew i
krzewów na gruntach należących do
Powiatu
Zadania koordynowane

II.1.1.

Wspieranie gmin przy przygotowaniu
opracowań ekofizjograficznych ich
obszarów
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5.

II.1.6.

Współpraca z regionalnym
konserwatorem przyrody w celu
wprowadzenia lepszych procedur
ochrony obszarów cennych
przyrodniczo
Dalsze popieranie działań gmin,
organizacji ekologicznych i
indywidualnych obywateli mających
na celu tworzenie nowych form
ochrony przyrody
Sporządzenie planów ochrony
przyrody dla rezerwatów, KPN,
obszarów Natura 2000
Prowadzenie renowacji terenów
zielonych
Obejmowanie różnymi formami
ochrony obiektów i obszarów
cennych przyrodniczo obecnie
niechronionych, respektowanie
zasad ochrony istniejących
obszarów chronionych
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

II.1.8.

II.1.9.

II.1.10.

II.1.11.

II.1.12.

Ochrona i wprowadzenie zadrzewień
i zakrzewień śródpolnych i
przydrożnych spełniających rolę
przeciwerozyjną
Poprawa stanu zniszczonych
cennych ekosystemów i siedlisk
przyrodniczych
Zmniejszanie ekspansji terenów
zurbanizowanych na obszarach
cennych przyrodniczo poprzez
odpowiednie zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego
Realizacja projektu „Ochrona i
renaturyzacja mokradeł obszaru
Natura 2000”
Systematyczna popularyzacja
walorów przyrodniczych
Kampinoskiego Parku Narodowego
poprzez działania promocyjne i
wykorzystanie właściwych narzędzi
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Pielęgnacja zieleni ochronnej
znajdującej się przy drogach

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

II.1.7.

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

komunikacji społecznej

II.1.13.

Modernizacja szlaków turystycznych,
polan wypoczynkowych, parkingów,
utrzymanie istniejącej infrastruktury
turystycznej, stworzenie szlaku
konnego, odnowienie i ochrona dóbr
kultury (kapliczki, fortyfikacje itp.)
II.2. Ochrona i prowadzenie właściwości gospodarki leśnej

II.2.2.

Uporządkowanie ewidencji gruntów
zalesionych
Zwiększanie lesistości

II.2.3.

Ochrona ekosystemów leśnych

II.2.1.

II.2.4.

II.2.5.

II.2.6.

Monitoring zagrożeń
antropogenicznych lasu
i zapobieganie ich skutkom
(zagrożenie pożarowe, „dzikie
wysypiska”, kradzieże)
Wspieranie oraz popularyzacja
inicjatyw podejmowanych na rzecz
zwiększenia lesistości na terytorium
powiatu
Wykonanie i aktualizacja planów
urządzenia lasów
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Zabytki i dobra
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naturalne

Krajobraz
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Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

II.2.9.

II.2.10.

III.1.2.

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

0

0

0

0

Wzbogacenie składu gatunkowego
drzewostanów leśnych i obrzeży
lasów, zabiegi pielęgnacyjne
drzewostanów
Odbudowa uszkodzonych
drzewostanów leśnych
Uwzględnienie pozytywnej roli lasów
i zadrzewień w planach
zagospodarowania przestrzennego
Przebudowa wewnętrznych
dojazdów gospodarczych i
przeciwpożarowych w Leśnictwie
Kolonia, Pomiechówek i Szczypiorno
OBSZAR PRIORYTETOWY III – RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI
Cel średniookresowy: Gospodarka odpadami
Zadania koordynowane

III.1.

III.1.1.

Zabytki i dobra
materialne

II.2.8.

Zasoby
naturalne

II.2.7.

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

Kontrola podmiotów prowadzących
działalność w zakresie odbierania,
zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
Wspieranie wdrażania efektywnych
ekonomicznie i ekologicznie
technologii odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, w tym
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III.1.5.

III.1.6.

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Zabytki i dobra
materialne

III.1.4.

technologii pozwalających na
odzyskanie energii zawartej w
odpadach w procesach termicznego
ich przekształcenia
Wydawanie decyzji w sprawie
usuwania odpadów z miejsc na ten
cel nieprzeznaczonych
Sprawozdania z funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi
Szkolenie dla administracji
samorządowej dotyczące
stosowania prawa w zakresie
gospodarki odpadami w
szczególności wydawania decyzji
administracyjnych
Bieżąca likwidacja miejsc
nielegalnego składowania odpadów

Zasoby
naturalne

III.1.3.

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0

0

0

0

0

0

0

0

III.1.7.

Monitoring składowisk odpadów

0

0

III.1.8.

Prowadzenie kontroli przestrzegania
przepisów o gospodarce
opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi

0

0

89

III.1.11.

III.1.12.

III.1.13.
III.1.14.

III.1.15.

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody
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Zabytki i dobra
materialne

III.1.10.

Prowadzenie kontroli w zakresie
zagospodarowania osadów
ściekowych
Wspieranie działań informacyjno –
edukacyjnych w zakresie wpływu
odpadów na zdrowie ludzi i
środowisko oraz wytwarzania i
gospodarowania odpadami
Wzmacnianie kontroli prawidłowego
postępowania z odpadami
Minimalizacja ilości i rodzajów
wytwarzanych odpadów
poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez
składowanie
Monitoring i kontrola prawidłowego
postępowania z odpadami
Wspieranie prowadzenia i
koordynacji działań na rzecz
usuwania azbestu
Prowadzenie kontroli stacji
demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji
OBSZAR PRIORYTETOWY IV – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Zasoby
naturalne

III.1.9.

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.1

IV.1.1.

IV.1.2.
IV.1.3.
IV.1.4.

IV.1.5.

IV.1.6.

IV.2.

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

Cel średniookresowy: Ochrona przed powodzią
Zadania koordynowane
Wyznaczenie i wprowadzenie do
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
granic obszarów bezpośredniego i
potencjalnego zagrożenia
powodziom
Tworzenie systemów ochrony
przeciwpowodziowej
Opracowanie Planów
0
przeciwdziałania skutkom suszy w
regionie wodnym Środkowej Wisły
Konserwacja cieków naturalnych i
0
0
0
0
0
urządzeń wodnych
Budowa systemów ostrzegania
przed niebezpiecznymi zjawiskami
0
zachodzącymi w atmosferze i
hydrosferze
Modernizacja i konserwacja oraz
okresowe przeglądy wałów
0
0
0
0
przeciwpowodziowych na Wiśle i
Nawri
Cel średniookresowy: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną awarię przemysłową oraz ograniczenie
jej skutków dla ludzi i środowiska
Zadania koordynowane
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IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

IV.2.5.

IV.2.6.

IV.2.7.

IV.2.8.

Uwzględnianie lokalizacji ZDR i ZZR
w m.p.z.p.
Kontrola przewozów substancji
niebezpiecznych. Kontrola stanu
technicznego pojazdów i dróg
kolejowych
Usuwanie skutków ewentualnych
poważnych awarii
Edukacja społeczeństwa w zakresie
właściwych zachowań
w sytuacji wystąpienia zagrożenia
Wykonywanie programów
zapobiegania poważnym awariom
oraz zewnętrznych i wewnętrznych
planów operacyjnych dla zakładów o
dużym ryzyku
Wykonywanie corocznego przeglądu
dotyczącego spełnienia wymogów
bezpieczeństwa w zakładzie
stanowiącym zagrożenie wystąpienia
awarii przemysłowej
Sporządzenie planów operacyjno –
ratowniczych dla gmin powiatu
narażonych na skutki poważnych
awarii przemysłowych
Działania w kierunku odpowiedniego
wyposażenia ratownictwa
ekologicznego

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0
0

0
0

0

0

0

0
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IV.2.9.

IV.2.10.

IV.2.11.

IV.2.12.

V.1.

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

Uwzględnienie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego wymogów ochrony
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
środowiska i katastrofami
naturalnymi
Prowadzenie i aktualizacja przez
WIOŚ elektronicznej bazy danych o
zakładach mogących powodować
poważne awarie oraz o
występujących poważnych awariach,
inwentaryzacja instalacji
stanowiących potencjalne zagrożenia
środowiska i zdrowia ludzi
Propagowanie zasad
przeciwdziałania zagrożeniu
pożarowemu
Modernizacja sprzętu OSP,
doposażenie jednostek straży
pożarnej w sprzęt do ratownictwa
techniczno – chemiczno ekologicznego
OBSZAR PRIORYTETOWY V – EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA

0

0

0

0

Cel średniookresowy: Kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania dla środowiska przyrodniczego mieszkańców powiatu
Zadania własne

V.1.1.

0

Edukacja ekologiczna
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V.1.2.

V.1.3.

V.1.4.

V.1.5.
V.1.6.

V.1.7.

społeczeństwa w Powiecie
Zapewnienie mieszkańcom
powszechnego dostępu do
informacji o środowisku
Wspieranie wprowadzania
programów edukacyjnych dla
uczniów
Wspieranie organizacji szkoleń i
programów edukacyjnych dla
rolników, przedsiębiorców,
nauczycieli, radnych, pracowników
administracji publicznej
Wspieranie imprez masowych o
tematyce ekologicznej
Promowanie zaangażowania w losy
powiatu i ochronę środowiska na
jego terenie
Konsultacje mieszkańców w
sprawach związanych z ochroną
środowiska

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0

0

0

0
0

0
Zadania koordynowane

V.1.1.

V.1.2.

Wspieranie działań gmin w zakresie
prowadzenia edukacji ekologicznej i
tworzenia centrum edukacji
ekologicznej
Dalsze tworzenie i budowa ścieżek
dydaktycznych, ekologicznych,
rowerowych

0

0
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V.1.3.

V.1.4.

V.1.5.

V.1.6.

V.1.7.

VI.1.

Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

Szkolenia i programy edukacyjne dla
przedsiębiorców, nauczycieli,
0
radnych i pracowników administracji
publicznej
Edukacja rolników i kadr w zakresie
0
Dobrych Praktyk Rolniczych i
programów rolnośrodowiskowych
Promocja ekologii poprzez
organizację imprez masowych:
Sprzątanie świata, Dzień Ziemi,
0
Dzień Wody, Święta Drzewa,
Godzina dla Ziemi, Europejski Dzień
bez Samochodu, Dzień Recyklingu i
inne
Szkolenia, konferencje, konkursy,
0
olimpiady edukacyjne
Edukacja ekologiczna
społeczeństwa realizowana poprzez:
kampanie informacyjno –
0
edukacyjne, imprezy o tematyce
ekologicznej konferencje, konkursy,
zajęcia pozalekcyjne dla
społeczeństwa
OBSZAR PRIORYTETOWY VI – DZIAŁANIA SYSTEMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Cel średniookresowy: Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. Zachęcanie społeczeństwa do
opiniowania projektów oraz udziału w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska
Zadania własne
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

VI.1.1.

Zaangażowanie mieszkańców do
uczestniczenia w konsultacjach
społecznych dotyczących ochrony
środowiska

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

Zadania koordynowane
VI.1.1.

VI.1.2.

VI.1.3.

VI.1.4.

VI.1.5.

Wdrażanie oraz doskonalenie
systemów zarządzania
środowiskowego
Promowanie firm posiadających
certyfikaty zarządzania
środowiskowego poprzez
wprowadzenie w zamówieniach
publicznych „zielonych zamówień”
oraz przyznawanie za posiadane
certyfikaty dodatkowych punktów
Zachęcanie mieszkańców do
korzystania z usług
i rozpowszechnianie kupowania
produktów firm, które wdrożyły
system EMAS i ISO 14001
Zaangażowanie mieszkańców do
uczestniczenia
w konsultacjach społecznych
dotyczących ochrony środowiska
Organizowanie szkoleń w zakresie
przepisów o dostępie społeczeństwa
do informacji o środowisku dla
pracowników instytucji publicznych

0

0

0

0

0

96

VI.1.6.

VI.1.7.

VI.2

VI.2.1.

VI.2.2.
VI.2.1.3.

oraz przedsiębiorców.
Systematyczne usprawnianie metod
oraz procedur udostępniania
informacji o środowisku i jego
ochronie
Rozwijanie współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz
zapewnienie im udziału we
wszystkich zespołach podejmujących
decyzje dotyczące ochrony
środowiska
Cel średniookresowy: Odpowiedzialność za szkody w środowisku zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”
Zadania koordynowane
Monitoring i kontrola podmiotów
gospodarczych korzystających ze
środowiska
Egzekwowanie odpowiedzialności za
szkody wyrządzone
w środowisku
Prowadzenie rejestru szkód w
środowisku

Źródło: opracowanie własne
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Zabytki i dobra
materialne

Zasoby
naturalne

Krajobraz

Powierzchnia
ziemi

Powietrze i
klimat

Woda

Ludzie

Różnorodność
biologiczna –
rośliny i
zwierzęta

Rezerwaty
przyrody

Opis działania/przedsięwzięcia

Kampinoski
Park
Narodowy

Lp.

Obszary
Natura 2000

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na
poszczególne komponenty

0

0

0

0
0

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2019
z perspektywą do 2023 roku realizuje cel średniookresowy ochrona klimatu i poprawa jakości
powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu do końca 2023 roku, poprzez działania
polegające na modernizacji i budowie dróg i ścieżek rowerowych oraz działania mające na celu
ograniczenie niskiej emisji z terenu powiatu.
Poprawa warunków sanitarnych powietrza może zostać osiągnięta poprzez działania
polegające na modernizacji i budowie dróg na terenie powiatu, jak rozwój transportu alternatywnego
zbiorowego oraz rowerowego, jak również działań termomodernizacyjnych i wykorzystania OZE.
Oddziaływanie na obszary Natura 2000, Kampinoski Park Narodowy, rezerwaty przyrody będzie
pozytywne. Będzie to oddziaływanie długotrwałe i pośrednie – w wyniku ogólnej poprawy stanu
środowiska ograniczona zostanie presja antropogeniczna w postaci emisji zanieczyszczeń, co
mogłoby powodować naruszenie celów utworzenia tych obszarów. Oddziaływanie na różnorodność
biologiczną i rośliny i zwierzęta, klimat i powietrze, powierzchnię ziemi oraz krajobraz w przypadku
zadań związanych z budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych może być zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Budowa dróg niesie ze może powodować zakłócenie funkcjonowania zwierząt,
negatywnie wpływając na różnorodność biologiczną. Ponadto wiąże się z przekształceniem
powierzchni ziemi oraz krajobrazu. Podczas modernizacji dróg na terenie obszarów Natura 2000 oraz
Parku Narodowego może nastąpić chwilowe, krótkotrwałe oddziaływanie negatywne, w postaci emisji
hałasu. Działania mające na celu minimalizowanie skutków fragmentacji środowiska, powinny opierać
się na ochronie istniejących lub tworzeniu nowych korytarzy ekologicznych. Podczas realizacji
inwestycji na terenie chronionym, konieczne jest ścisłe przestrzeganie przepisów regulujących
działania na obszarach objętych ochroną. W celu ograniczenia fragmentacji środowiska należałby
wybudować przejścia dla zwierząt. W szczególności w miejscach gdzie główne korytarze migracyjne
„krzyżują się” z inwestycjami drogowymi.
Do najbardziej powszechnych sposobów kompensacji przyrodniczej skutków inwestycji
drogowych należą:
a) Zapobieganie konfliktom między wyznaczoną lokalizacją drogi, a korytarzem ekologicznym.
Celem jest zapobieganie konfliktom poprzez ustalenie lokalizacji drogi w taki sposób, aby w jak
najmniejszym stopniu negatywnie wpływała na środowisko przyrodnicze. Biorąc pod uwagę takie
czynniki, jak:
 Skład gatunkowy na danym obszarze
 Możliwa izolacja populacji
 Uwzględnienie gatunków zagrożonych
 Skala oddziaływania barierowego planowej inwestycji drogowej
 Rzadkie i zagrożone siedliska
 Obszary objęte ochroną prawną (Parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura
2000)
b) Ograniczenie śmiertelności zwierząt na drogach poprzez:
 Znaki drogowe informujące o strefie przejść dla zwierząt na określonym odcinku drogi
wraz z dodatkowo stosowanym ograniczeniem prędkości jazdy.
 Znaki informujące o obecności w danym obszarze określonych gatunków zwierząt.
 Znaki drogowe z czujnikami. Czujniki rozmieszczone są w strefie przydrożnej na odcinku
drogi, gdzie występuje największe ryzyko kolizji. W momencie pojawienia się zwierzęcia,
czujniki na podczerwień przesyłają sygnał do znaków drogowych wyposażonych w system
oświetleniowy i świecąc ostrzegają kierowcę przed obecnym na drodze lub w jej pobliżu
zwierzęciem.
 Elektroniczne znaki drogowe (zasilane energią słoneczną elektroniczne tablice), są
znacznie widoczniejsze niż tradycyjne znaki informujące o strefie przejść dla zwierząt.
 Tablice informujące o liczbie kolizji ze zwierzętami, liczbie rannych, zabitych, mające
działać na wyobraźnię kierowców i powodować wolniejszą oraz bezpieczniejszą jazdę.
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Ogrodzenia ochronne wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych są najskuteczniejszą metodą
ograniczania wypadków ze zwierzętami. Siatka o wysokości 240 cm, ze zmniejszającą się
średnicą oczek ku dołowi, wkopywana jest do 30 cm w ziemię.
 Odstraszanie zwierząt za pomocą odblasków jest sposobem na to, aby samochód
zbliżający się do strefy migracyjnej (przede wszystkim nocą) był „widzialny” dla zwierzęcia,
a światło z reflektorów odbijane w stronę lasu lub pola ma na celu odstraszenie zwierząt.
Zwierzęta przyzwyczajają się do widzianego bodźca, więc zastosowanie czerwonych
odblasków jest nieco nierozważne, gdyż jeleniowate nie widzą barwy czerwonej, a to
głównie te zwierzęta giną na drogach. Poza tym odblaski spełniają swoją funkcję
wyłącznie nocą, zaś największa liczba wypadków odnotowywana jest o świcie
i o zmroku, dlatego też można wątpić w efektywność tej metody Ponadto amerykańscy
badacze dowiedli, że jeleniowate zachowują się neutralnie w stosunku do odbijanego
światła: taka sama liczba osobników ruszyła w stronę pojazdów ile uciekło, niezależnie
od koloru odbijanego światła
c) Najskuteczniejszym sposobem kompensacji skutków fragmentacji środowiska jest budowa
przejść dla zwierząt.


Oddziaływanie negatywne ustanie jednak natychmiastowo wraz z zakończeniem prac
budowlanych.
Pozytywne oddziaływanie tych inwestycji będzie pośrednie, stałe i długoterminowe,
modernizacja nawierzchni dróg, jak i drogi rowerowe przyczynią się do ograniczenia emisji hałasu,
zanieczyszczeń do powietrza i wód powodowanych ruchem samochodowym. Oddziaływanie zadania
modernizacja i budowa dróg będzie miało pośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne
oddziaływanie na zdrowie ludzi, ponieważ w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
i hałasu, poprawie ulegnie stan sanitarny całego środowiska przyrodniczego powiatu.
Modernizacja i budowa dróg może oddziaływać w sposób zarówno negatywny jak i pozytywny
na wodę, powietrze, klimat, powierzchnię ziemi oraz krajobraz. Podczas budowy dróg istnieje ryzyko
generowania dużych ilości pyłów, na skutek użycia środków transportu oraz prowadzenia prac
budowlanych. Dotyczy to głównie substancji emitowanych z silników spalinowych, a także w wyniku
prac spawalniczych (gazy, pyły) oraz malarskich (lotne związki organiczne). Jest to jednak
oddziaływanie krótkotrwałe, które według prawa nie podlega normowaniu.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania dróg, na jakość powietrza (spaliny) podejmuje
się następujące działania:




zakładanie pasów zieleni izolacyjnej,
stosowanie sztucznych osłon,
prowadzenie dróg na estakadach, wiaduktach, wysokich nasypach, co wpływa na korzystnie
na przewietrzenie terenów sąsiadujących z drogą,

Negatywne oddziaływanie będzie jednak chwilowe, krótkoterminowe i bezpośrednie – w wyniku
prowadzonych prac budowalnych. Po zaprzestaniu prowadzenia prac budowalnych w wymiarze
długookresowym, rozbudowa i modernizacja sieci komunikacyjnej, pozytywnie wpłynie na płynność
ruchu, zmniejszając ilość wytwarzanych spalin i pyłów. W przypadku nie podjęcia realizacji
przedsięwzięcia miałoby miejsce negatywne oddziaływanie drogi na wody, powierzchnię ziemi i klimat,
gdyż istniejące, w złym stanie drogi mogą generować emisję zanieczyszczeń do środowiska.
Modernizacja i budowa dróg nie będzie w żaden sposób oddziaływać na zasoby naturalne i zabytki
i dobra materialne. Budowa systemu transportu zbiorowego i rowerowego będzie miała pozytywne,
długoterminowe, bezpośrednie i stałe oddziaływanie na ludzi oraz zasoby naturalne i zabytki i dobra
materialne, a później również pozytywnie na wodę powietrze, klimat, powierzchnię ziemi, krajobraz.
Budowa systemu transportu zbiorowego oraz rowerowego służy promowaniu transportu innego niż
samochodowy. Zapewnienie dobrze skomunikowanej infrastruktury ma na celu ograniczenie ruchu
samochodowego, a przez to ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, jak również
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zmniejszenia zużycia paliw na cele napędu samochodów. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza przyczyni się do ograniczeniu degradacji pozostałych komponentów środowiska, w tym
również na zdrowie ludzi, tym samym ujawni się pozytywny wpływ tych działań na obszary Natura
2000, park narodowy i różnorodność biologiczną. Ponadto budowa systemów komunikacyjnych, w tym
transportu zbiorowego i rowerowego przyczyni się do zwiększenia dostępności terenów oraz walorów
krajobrazowych terenów powiatu. Natomiast poprzez ograniczenie emisji do powietrza, zadania te
będą w sposób pozytywny oddziaływać również na wody – mniej zanieczyszczeń z powietrza,
w naturalnym obiegu wody będzie trafiać do wód powierzchniowych i podziemnych, jak również
pozytywny wpływ na ludzi i dobra materialne – mniej pyłów w powietrzu. Jest to oddziaływanie
długoterminowe, pośrednie i wtórne.
Działania z zakresu poprawy jakości powietrza, w tym m.in.: polegające na modernizacji
i budowie dróg na terenie powiatu, jak również rozwój transportu zbiorowego i rowerowego nie będą
miały żadnego oddziaływania na rezerwaty przyrody zlokalizowane na terenie powiatu
nowodworskiego, ponieważ będą realizowane poza tymi obszarami.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jako narzędzia realizacji celu pn. Ochrona
klimatu i poprawa jakości powietrza (…), znalazły się również działania polegające na szeroko pojętej
efektywności energetycznej i ograniczaniu niskiej emisji. Zadania te będą prowadzone poza
obszarami Natura 2000, parkiem narodowym, rezerwatami przyrody, więc nie będą one miały
żadnego oddziaływania na te obszary. W wyniku realizacji zadań może nastąpić zarówno negatywne,
jak i pozytywne oddziaływanie na różnorodność biologiczną. Oddziaływanie to może wystąpić
w przypadku niewłaściwego przeprowadzania prac (niezgodnie z obowiązującym prawem) możliwe
jest wystąpienie negatywnych oddziaływań na zwierzęta i ich bioróżnorodność. Dotyczy to głównie
jerzyków, wróbli i nietoperzy, które znajdują schronienie i zakładają gniazda na fasadach budynków.
Przeprowadzanie termomodernizacji bez uwzględnienia ewentualnej obecności tych zwierząt
spowoduje ograniczenie ich siedlisk i miejsc zakładania gniazd. Jeśli oddziaływanie negatywne
wystąpi będzie ono bezpośrednie i stałe. Dlatego przed podjęciem prac termomodernizacyjnych
zaleca się przeprowadzić inwentaryzacje budynków pod kątem występowania chronionych gatunków
ptaków. W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych i rozrodczych. W przypadku
działań termomodernizacyjnych, na etapie prowadzenia prac może pojawić się również negatywne
oddziaływanie na powietrze i klimat – zwłaszcza w przypadku prowadzenia demontażu pokryć
dachowych wykonanych z azbestu, kiedy to do powietrza będzie zachodzić emisja włókien
azbestowych oraz na krajobraz, ponieważ zwłaszcza demontaż pokryć dachowych na etapie
wykonywania prac, będzie wpływał na chwilowe i odwracalne obniżenie walorów krajobrazowych
danego terenu. Po zaprzestaniu prac remontowych zadanie polegające na termomodernizacji
budynków będzie jednak w sposób długoterminowy oddziaływać pozytywnie na klimat i krajobraz.
Budynki, po przeprowadzonej termomodernizacji będą bardziej efektywne energetycznie, a w związku
z tym mniej emisyjne do środowiska, poprawie ulegną również walory krajobrazowe, w miejscach,
gdzie budynki po przeprowadzonej termomodernizacji będą elementem krajobrazu. Przeprowadzenie
termomodernizacji nie wpłynie ani negatywnie ani pozytywnie w sposób znaczący na wodę,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne oraz dobra materialne. Działania z zakresu wspierania
odnawialnych źródeł energii mogą zarówno pozytywnie jak i negatywnie oddziaływać na różnorodność
biologiczną. Działanie negatywne jednak w przeciwieństwie do oddziaływania pozytywnego będzie
oddziaływaniem bezpośrednim i chwilowym, stałym, długotrwałym i pośrednim oddziaływaniem będzie
to o charakterze pozytywnym.
Zadania polegające na wspieraniu sektora prywatnego w działaniach mających na celu
zwiększanie efektywności wykorzystania energii, monitoringu jakości powietrza, działaniach
naprawczych w miejscach przekroczeń, inwentaryzacji i aktualizacji źródeł emisji, współpracy
w realizacji Programu Ochrony Powietrza oraz nadzorze i kontroli nad podmiotami gospodarczymi
emitującymi zanieczyszczenia do powietrza, wspieranie działań i przedsięwzięć podmiotów mających
na celu zmniejszenie emisji do powietrza to działania „miękkie”, ich oddziaływanie będzie się skupiało
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na wprowadzeniu narzędzi administracyjnych mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza. Przewiduje się pozytywne ich oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska.
Będzie to oddziaływanie pośrednie, długotrwałe i stałe. W wyniku realizacji tych zadań poprawie
najpierw ulegnie stan powietrza, a później w efekcie poprawy stanu środowiska stan środowiska
w ujęciu całościowym.
Współpraca z ościennymi powiatami w celu ustalenia wspólnej polityki ochrony wód
powierzchniowych, w tym przede wszystkim Wisły, prowadzenie monitoringu jakości wód
powierzchniowych i podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wspieranie
działań powiatu w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zgodnie
z Krajowym Programem Oczyszczanie Ścieków Komunalnych, będzie zadaniem mogącym w sposób
pozytywny oddziaływać na ludzi, różnorodność biologiczną – rośliny i zwierzęta, wodę, powietrze
i klimat oraz powierzchnię ziemi. Będzie to oddziaływanie pośrednie – nie precyzuje jakie dokładnie
będą to działania, ale efektem będzie poprawa jakości wód, co pozytywnie będzie oddziaływać
na ludzi, różnorodność biologiczną, poprzez dostarczenie im lepszej jakości wody do życia.
Pozytywne oddziaływanie będzie również na wody (ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń do wód)
i będzie to oddziaływanie bezpośrednie. Pośrednie pozytywne oddziaływanie będzie również
widoczne na powietrze i powierzchnię ziemi – powiązania z hydrosferą poprzez duży obieg wody.
Inne działania mające na celu poprawę jakości wód powierzchniowych oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska oraz usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę, takie jak: budowa
indywidulanych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach, w których nie ma możliwości
doprowadzenia zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, racjonalny pobór wód podziemnych
do celów przemysłowych i rolniczych, racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych,
racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych, ustanawianie stref ochronnych ujęć wód
podziemnych, zwiększanie ochrony wód podziemnych, zwłaszcza Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych, likwidacja nieczynnych, niesprawnych ujęć wód podziemnych, ograniczenie
zanieczyszczeń azotowych pochodzenia rolniczego poprzez budowę szczelnych zbiorników
na nawozy organiczne (gnojowicę, gnojówkę), prowadzenie działań kontrolnych pozwoleń
wodnoprawnych oraz zwiększenie nadzoru nad magazynowaniem ścieków w zbiornikach
bezodpływowych oraz kontrola ich regularnego wywozu będą charakteryzowały się pozytywnym
oddziaływaniem bezpośrednim na jakość wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych.
Pozytywne oddziaływanie będzie również możliwe do zaobserwowania na inne badane komponenty
środowiska, takie jak powierzchnia ziemi, krajobraz i zasoby naturalne, będą to oddziaływania
długotrwałe, stałe i pośrednie. Dla działań tych można przypisać również pozytywne oddziaływanie
na zdrowie ludzi. Wyżej wymienione działania z zakresu poprawy jakości wód będą miały pozytywne
oddziaływanie ponieważ ograniczeniu ulegnie zrzut zanieczyszczeń, co bezpośrednio przełoży się
na poprawę jakości wód. Zrzut zanieczyszczeń do wód może również zagrażać w różnym stopniu
jakości gleb, powodować zaburzenia w krajobrazie – eutrofizacja jezior oraz pogarszanie jakości
zasobów naturalnych, którym jest woda – niezbędny surowiec w działalności gospodarczej człowieka.
Powyżej wymienione działania nie będą oddziaływać ani pozytywnie ani negatywnie na obszary
chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody, ponieważ zadania te będą prowadzone poza tymi
obszarami. Nie przewiduje się również wystąpienia oddziaływań na różnorodność biologiczną
powietrze i klimat i zabytki.
Działania związane z ochroną powierzchni ziemi i gleb przed degradacją polegające
na racjonalnym gospodarowaniu zasobami poprzez udzielanie koncesji na wydobycie i weryfikację ich
przestrzegania, kontynuację inwentaryzacji terenów zdegradowanych i wymagających rekultywacji,
prowadzenie badań gleb użytkowanych rolniczo oraz gleb wzdłuż tras szybkiego ruchu będą
oddziaływać w sposób pozytywny, długotrwały i bezpośredni na powierzchnię ziemi, krajobraz
i zasoby naturalne. Zadania te to działania głównie planistyczne, administracyjne, mające na celu
właśnie ochronę środowiska ludzi przed nadmierną i niewłaściwą eksploatacją złóż kopalin. Zadanie to
zapewni nie tylko trwałość występowania surowców naturalnych, ale również zachowanie naturalnego
układu warstw litosfery i zachowanie procesów glebotwórczych. Przewiduje się również wystąpienie
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stałego, długotrwałego, pośredniego oddziaływania na różnorodność biologiczną, wody i ludzi.
Działania takie umożliwią ograniczenie nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych, w efekcie
zachowanie stosunków wodnych, zapobieganie powstawaniu lejów depresji. Mniejsze wydobycie
będzie również oddziaływać pozytywnie na ludzi, ponieważ zmniejszeni ulegnie emisja do powietrza
z wydobycia i spalania kopalin, w efekcie poprawie ulegnie stan sanitarny środowiska. Przewiduje się
również wystąpienie pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną – rośliny i zwierzęta,
będzie to oddziaływanie pośrednie, długotrwałe. Ograniczenie eksploatacji kopalin zapewni stabilność
siedlisk zwierząt i roślin, zwłaszcza tych bezpośrednio związanych z glebą. Nie przewiduje się
oddziaływania na pozostałe komponenty środowiska.
Zadanie polegające na prowadzeniu działalności rolniczej z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej będzie miało pozytywny wpływ na obszary chronione, różnorodność biologiczną,
ludzi, wodę, powietrze i klimat, powierzchnia ziemi, krajobraz oraz zasoby naturalne. Prawidłowo
prowadzona gospodarka rolna będzie miała pozytywny, pośredni, długotrwały wpływ na środowisko
przyrodnicze, ponieważ ograniczenie stosowania nawozów, płodozmian oraz właściwa technika
uprawy roli przyczyni się do poprawy stanu wód podziemnych i gruntowych, oraz jakości gleb.
Właściwa struktura gleby oraz sadzenie zielonych buforów roślinnych będzie pośrednio prowadziło
do poprawy klimatu oraz jakości krajobrazu. Żywność wyprodukowana przez rolnictwo zgodne
z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej pozytywnie wpłynie na stan zdrowia ludzi oraz zwierząt
hodowlanych.
Zadania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w tym w szczególności budowa
i remonty dróg, prowadzenie monitoringu poziomu hałasu, bieżąca kontrola zakładów pracy
w zakresie emisji hałasu, egzekwowanie założeń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie hałasu, rejestr obszarów, na których występuje przekroczenie norm
poziomu hałasu pochodzącego z węzłów komunikacyjnych, wzmocnienie działalności kontrolnej
organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty
korzystające ze środowiska, tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania (…), ocena stanu
akustycznego i wykonanie map akustycznych oraz wspieranie i współuczestniczenie w akcjach
podnoszenia świadomości społeczeństwa związanej z występowaniem źródeł promieniowania i ich
oddziaływania poprzez różnorodne media będą pozytywnie oddziaływać na większość analizowanych
komponentów środowiska, w tym na obszary chronione, różnorodność biologiczną, ludzi, wodę,
powietrze i klimat, powierzchnię ziemi oraz krajobraz. Zadania te mają na celu ograniczenie różnego
rodzaju hałasu do środowiska, lub jego powstawaniu. W sposób bezpośredni pozytywnie oddziaływać
będą na człowieka i przyrodę. Hałas w środowisku jest czynnikiem chorobotwórczym u ludzi – może
powodować m.in. choroby układu nerwowego, a u zwierząt może powodować migrację, ograniczenie
reprodukcji gatunku, a w efekcie zmniejszenie populacji. W związku z czym nadmierna emisja hałasu
na lub w pobliżu terenów chronionych może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu całych
ekosystemów, dlatego działania zaplanowane w ramach poprawy klimatu akustycznego będą miały
pozytywny wpływ w szczególności na człowieka oraz przyrodę. Rozchodzenie się fal akustycznych
w środowisku może spowodować negatywne oddziaływanie również na wody i powietrze, właśnie
poprzez zaburzenie pracy ekosystemów, dlatego zadania te w sposób pośredni i długotrwały będą
pozytywnie oddziaływać na wodę, powietrze, klimat i krajobraz.
Wpływ realizacji zadania polegającego na budowie i remontach dróg w powiecie został
określony na początku rozdziału 7 niniejszej prognozy.
Również zadania mające na celu ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych
na człowieka i środowisko, nie będą w sposób negatywny oddziaływać na środowisko. Egzekwowanie
zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, państwowy monitoring PEM w środowisku
na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi, nadzór
nad źródłami emisji pól elektromagnetycznych, wspieranie powiatu w przemyślnej polityce
lokalizacyjnej obiektów, ze szczególnym naciskiem na uwzględnianie w decyzjach lokalizacyjnych
oddziaływania pól elektromagnetycznych będą miały pozytywny wpływ zarówno na Obszary Natura
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2000, Kampinoski Park Narodowy, rezerwaty przyrody, różnorodność biologiczną, wodę, powietrze
i klimat, powierzchnia ziemi, krajobraz oraz na ludzi. Oddziaływanie zadań z zakresu hałasu i pól
elektromagnetycznych określono, jako bezpośrednie, długoterminowe oraz stałe, w przypadku
oddziaływania na człowieka i przyrodę. Analogicznie jak w przypadku działań ograniczających emisję
hałasu zadania te przyczynią się do poprawy warunków życia ludzi oraz funkcjonowania
ekosystemów. Zadania z zakresu zmniejszenie uciążliwości pól elektromagnetycznych nie będą
oddziaływać w sposób pozytywny ani negatywny na zasoby naturalne oraz zabytki i dobra materialne,
komponenty te są wrażliwe tylko na bardzo długą ekspozycję na fale akustyczne i elektromagnetyczne
o wysokim natężeniu.
Pozytywny, długotrwały i stały wpływ na środowisko będą miały wszystkie zadania należące
do II obszaru priorytetowego – Ochrona Przyrody. Pozytywnie, w sposób bezpośredni na obszary
chronionej przyrody, różnorodność biologiczną oraz krajobraz będą oddziaływać takie zadania jak:
wspieranie przez samorząd powiatowy inicjatyw dotyczących tworzenia obszarów i obiektów
chronionych, współpraca z instytucjami zarządzającymi obszarami Natura 2000 i innych obszarów
chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody położonych na terenie powiatu, w zakresie
utrzymania walorów tych obszarów, prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na gruntach należących
do Powiatu, wspieranie gmin w przygotowaniu opracowań ekofizjograficznych ich obszarów,
współpraca z regionalnym konserwatorem przyrody w celu wprowadzenia lepszych procedur ochrony
obszarów cennych przyrodniczo, dalsze popieranie działań gmin, organizacji ekologicznych
i indywidualnych obywateli mających na celu tworzenie nowych form ochrony przyrody, sporządzenie
planów ochrony przyrody dla rezerwatów, KPN, obszarów Natura 2000, prowadzenia renowacji
terenów zielonych, obejmowanie różnymi formami ochrony obiektów i obszarów cennych przyrodniczo
obecnie niechronionych, respektowanie zasad ochrony istniejących obszarów chronionych,
pielęgnacja zieleni ochronnej znajdującej się przy drogach, ochrona i wprowadzenie zadrzewień
i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną, poprawa stanu
zniszczonych cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, zmniejszanie ekspansji terenów
zurbanizowanych na obszarach cennych przyrodniczo poprzez odpowiednie zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego, realizacja projektu „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru
Natura 2000”, systematyczna popularyzacja walorów przyrodniczych Kampinoskiego Parku
Narodowego poprzez działania promocyjne i wykorzystywanie właściwych narzędzi komunikacji
społecznej, modernizacja szlaków turystycznych, uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych,
zwiększanie lesistości, ochrona ekosystemów leśnych, monitoring zagrożeń antropogenicznych lasu
i zapobieganie ich skutkom, wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw podejmowanych na rzecz
zwiększenia lesistości na terytorium powiatu, wykonanie i aktualizacja planów urządzenia lasów,
wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów leśnych i obrzeży lasów, zabiegi pielęgnacyjne,
odbudowa uszkodzonych drzewostanów leśnych, uwzględnienie pozytywnej roli lasów i zadrzewień
w planach zagospodarowania przestrzennego oraz przebudowa wewnętrznych dojazdów
gospodarczych i przeciwpożarowych w Leśnictwie Kolonia, Pomiechówek i Szczypiorno.
Powyżej wymienione działania będą oddziaływać pozytywnie, w sposób pośredni na pozostałe
komponenty środowiska, czyli na ludzi, wodę, powietrze i klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne
i zabytki i dobra materialne. Będzie to oddziaływanie wtórne, długotrwałe. Zadania te służą
zachowaniu obszarów chronionej przyrody, terenów zielonych i lasów. Zachowanie i pielęgnacja
terenów zielonych i lasów jako naturalnych buforów środowiskowych. Tereny zielone i lasy
uczestniczą w obiegu wody, procesach glebotwórczych, przeciwdziałają ruchom masowym, jak
również jako element procesu fotosyntezy uczestniczą w procesie oczyszczania atmosfery i regulacji
klimatu. Poprawa stanu środowiska wpływa pozytywnie na zdrowie ludzi, jakość zasobów naturalnych
oraz zachowanie zabytków i dóbr materialnych. Poza tym tereny zielone działają symulująco
na środowisko – ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, rozchodzenia się
zanieczyszczeń
w powietrzu, zatrzymywanie wody w środowisku, właściwości biofiltracyjne. Dlatego w sposób
pośredni zadania te pozytywnie oddziaływają na wodę, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne,
zabytki i dobra materialne oraz ludzi.
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W Programie ochrony środowiska sformułowano również zadania z zakresu uporządkowania
gospodarki. Gospodarowanie odpadami może mieć negatywny wpływ na środowisko, w szczególności
na powierzchnię ziemi, gdy jest przeprowadzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania
z zakresu gospodarki odpadami generalnie oddziaływać będą w sposób pozytywny na środowisko.
Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów przyczyni się do przestrzegania właściwego postępowania z odpadami, a
tym samym kierowania ich wyłącznie w miejsca do tego przeznaczone. Spowoduje to ograniczenie
strumienia odpadów, które w sposób niewłaściwy i nielegalny trafiają do środowiska, co przyczyni się
do poprawy jakości środowiska oraz obszarów chronionych, ograniczenie presji na wszystkie
komponenty środowiska. Będzie to oddziaływanie pozytywne, stałe, ale długotrwałe i pośrednie.
Podobne długotrwałe, pośrednie i pozytywne oddziaływanie na środowisko przewiduje się
w wyniku realizacji zadań polegających na: wspieraniu wdrażania efektywnych ekonomicznie
i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających
na odzyskanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego ich przekształcenia, wydawanie
decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych, sprawozdania
z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, szkolenie dla administracji
samorządowej dotyczące stosowania prawa w zakresie gospodarki odpadami w szczególności
wydawania decyzji administracyjnych, bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
monitoring składowisk odpadów, prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, prowadzenie kontroli w zakresie zagospodarowania
osadów ściekowych, wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie wpływu odpadów
na zdrowie ludzi i środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami, wzmacnianie kontroli
prawidłowego postępowania z odpadami, wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania
z odpadami, minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez składowanie, monitoring i kontrola prawidłowego postępowania
z odpadami, wspieranie prowadzenia i koordynacji działań na rzecz usuwania azbestu oraz
prowadzenie kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poza pozytywnym
wpływem na środowisko traktowane jako całość, który to wpływ będzie pośredni i długotrwały, zadania
te pozwolą na dotrzymanie wymogów prawnych w zakresie gospodarki odpadami, zarówno
rozpatrywanymi na poziomie gmin należących do powiatu, jak i w ujęciu krajowym. Nie przewiduje się
oddziaływania zadań Programu na zasoby naturalne oraz zabytki i dobra materialne.
Zadanie dotyczące działania usuwania wyrobów azbestowych z terenu powiatu
nowodworskiego jest zadaniem małoskalowym, które nie mogą zagrozić celom i przedmiotom ochrony
obszarów Natura 2000, celom ochrony parku krajobrazowego czy rezerwatów przyrody. Azbest jest
wyrobem silnie niebezpiecznym dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz stanu sanitarnego środowiska,
szczególnie powietrza i wody. Realizacja zadań z zakresu usuwania wyrobów azbestowych może
powodować dwojakie oddziaływanie na środowisko. Na etapie prowadzenie prac może generować
chwilowe, odwracalne negatywne oddziaływanie na różnorodność biologiczną, faunę i florę, ponieważ
z wyborów azbestowych wykonane są głównie pokrycia dachowe budynków, podczas gdy
na strychach i poddaszach tych budynków swoje siedliska mogą mieć nietoperze, jeżyki i wróble.
Przed podjęciem prac należy wcześniej dokładnie zinwentaryzować obiekt, jeśli występują w nim
gniazda tych zwierząt prace należy prowadzić poza ich okresem lęgowym. Ponadto główne
niebezpieczeństwo jakie powodują, czyli emisję włókien azbestowych do powietrza występuje głównie
podczas łamania płyt azbestowych, również podczas ich demontażu. Jednak ich negatywny wpływ
ograniczy się wyłącznie do etapu demontażu wyrobów azbestowych. Docelowo likwidacja wyrobów
azbestowych będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, a w szczególności na powietrze, wodę,
krajobraz i na zdrowie ludzi. Ponadto prowadzenie działań z zakresu usuwania wyrobów azbestowych
będzie miało również długotrwały, stały, bezpośredni i pozytywny wpływ na krajobraz oraz zabytki
i dobra materialne. Poprawie ulegnie stan pokryć dachowych oraz wygląd zabytków, co zwiększy
atrakcyjność turystyczną regionu.
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Działania z zakresu ochrony przed powodzią, takie jak wyznaczenie i wprowadzenie
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego granic obszarów bezpośredniego
i potencjalnego zagrożenia powodzią oraz tworzenie systemów ochrony przeciwpowodziowej będą
w sposób pozytywny, pośredni i długotrwały oddziaływać na wszystkie analizowane komponenty.
Powódź jest rozumiana jako katastrofa ekologiczna, powoduje zaburzenie funkcjonowania
poszczególnych komponentów środowiska, dlatego w celu zapewnienia ich jak najlepszego
funkcjonowania należy przeciwdziałać ryzyku wystąpienia powodzi. W przypadku zadań polegających
na opracowywaniu Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły oraz
budowie systemów ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze
i hydrosferze przewiduje się pośrednie, długotrwałe pozytywne oddziaływanie na wszystkie
komponenty środowiska, poza zabytkami, na które nie przewiduje się zauważalnego oddziaływania.
Natomiast takie działania jak konserwacja cieków naturalnych i urządzeń wodnych oraz modernizacja
i konserwacja i okresowe przeglądy wałów przeciwpowodziowych na Wiśle i Narwi mogą oddziaływać
zarówno pozytywnie jak i negatywnie na różnorodność biologiczną. Koryta rzek i cieków są siedliskami
wielu gatunków roślin i zwierząt. Wszelkie działania mechaniczne w obrębie koryt cieków mogą być
obarczone ryzykiem uszkodzenia tych ekosystemów i w ten sposób zmniejszenia różnorodności
biologicznej. Będzie to oddziaływanie chwilowe negatywne, wyłącznie w czasie trwania prac
modernizacyjnych. Po ustaniu prac działania te wpłyną na poprawę drożności cieków, a tym samym
na poprawę warunków rozwoju ekosystemów, które obecnie tam istnieją. Ostatecznie zadanie to
będzie więc oddziaływać w sposób pośredni, pozytywny i długotrwały na różnorodność biologiczną.
Pozostałe działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ekologicznego, edukacji ekologicznej
społeczeństwa
oraz
działań
systemowe
z
zakresu
ochrony
środowiska,
jak i zadania z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców, to zadania, które przyczyniają się
do ciągłej poprawy jakości środowiska. Są to działania mające na celu sprzyjające utrzymaniu
różnorodności biologicznej, poprawie warunków sanitarno – bytowych człowieka. Są to głównie
zadania kształtujące politykę ochrony środowiska na terenie powiatu, wymagania formalne i prawne
wobec przedsiębiorców jak i podnoszące świadomość ekologiczną i zaangażowanie w sprawy
środowiska i powiatu wśród mieszkańców powiatu. Edukacja ekologiczna ma na celu podnoszenie
świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego. Kształtowanie
właściwych postaw przynosi korzyści zarówno dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego,
dlatego wszystkie z zaplanowanych zadań w tym zakresie przyniosą pozytywne rezultaty. Podobnie
jak w przypadku edukacji ekologicznej również wszelkie działania w zakresie zarządzania
środowiskowego, udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz
odpowiedzialności za szkody w środowisku przyniosą pozytywne rezultaty dla środowiska naturalnego
i dla zdrowia i życia mieszkańców.
Do zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ekologicznego tych należą:
uwzględnianie w lokalizacji ZDR i ZZR w m.p.z.p, kontrola przewozów substancji niebezpiecznych,
kontrola stanu technicznego pojazdów i dróg kolejowych, usuwanie skutków ekstremalnych
poważnych awarii, edukację społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia
zagrożenia, wykonywanie
programów zapobiegania poważnym awariom oraz zewnętrznych
i wewnętrznych planów operacyjnych dla zakładów o dużym ryzyku, wykonywanie corocznego
przeglądu dotyczącego spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stanowiącym zagrożenie
wystąpienia awarii przemysłowych, działania w kierunku odpowiedniego wyposażenia ratownictwa
ekologicznego, uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów
ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska i katastrofami naturalnymi, prowadzenie
i aktualizacja przez WIOŚ elektronicznej bazy danych o zakładach mogących powodować poważne
awarie oraz o występujących poważnych awariach, inwentaryzacja instalacji stanowiących potencjalne
zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi, propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu
oraz modernizacja sprzętu OSP, doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa
techniczno – chemiczno – ekologicznego. Zadania mające na celu podniesienie poziomu świadomości
ekologicznej i odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska to głównie działania edukacyjne
z różnych obszarów ochrony środowiska dla mieszkańców, w tym głównie dzieci, organizacja
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konkursów, wycieczek, szlaków turystycznych. Program ochrony środowiska ma na celu również
promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, do zadań z tego
zakresu należą: wdrażanie oraz doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego, promowanie
firm posiadających certyfikaty zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie w zamówieniach
publicznych „zielonych zamówień” oraz przyznawanie za posiadane certyfikaty dodatkowych punktów
oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z usług i rozpowszechniania kupowania produktów firm,
które wdrożyły system EMAS i ISO14001 oraz zaangażowanie mieszkańców do uczestniczenia
w konsultacjach społecznych dotyczących ochrony środowiska, organizowanie szkoleń w zakresie
przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku dla pracowników instytucji
publicznych oraz przedsiębiorców, systematyczne usprawnianie metod oraz procedur udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie, rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
zapewnienie im udziału we wszystkich zespołach podejmujących decyzje dotyczące ochrony
środowiska, monitoring i kontrola podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska,
egzekwowanie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku oraz prowadzenie rejestru
szkód w środowisku. Zadania te będą w sposób pośredni, wtórny, długotrwały pozytywnie oddziaływać
na obszary chronionej przyrody, różnorodność biologiczną, ludzi, wodę, powietrze i klimat,
powierzchnię ziemi, krajobraz oraz zasoby naturalne. Działania polegające na edukacji, kontroli
przestrzegania wymogów ochrony środowiska czy zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
w sposób pośredni prowadzą do osiągnięcia dobrej jakości wód, powietrza, gleby, ochronę krajobrazu,
zasobów naturalnych, przyrody i zdrowia ludzi. Nie przewiduje się znaczących oddziaływań, ani
pozytywnych ani negatywnych na zabytki i dobra materialne.
Oddziaływanie na faunę i florę oraz rezerwaty przyrody
Powiat Nowodworski według klasyfikacji przyrodniczo – leśnej (2010) należy do IV Krainy
Mazowiecko-Podlaskiej. Zajmuje ona obszar ukształtowany pod wpływem zlodowacenia warty,
jedynie część południowo-wschodnia została ukształtowana zlodowaceniem odry. Na obszarze krainy
dominują gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia
środkowopolskiego. Znaczną powierzchnię zajmują doliny rzeczne: Wisły, Bugu, Narwi i Biebrzy,
wypełnione holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. Wymienione
utwory geologiczne pokrywają około 17% powierzchni krainy. W niewielu miejscach piaski, żwiry
i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego tworzą wyższe tarasy rzeczne.
Wg regionalizacji geobotanicznej Polski wg Matuszkiewicza (1993) teren powiatu
nowodworskiego położony jest Podkrainie Wkry, należącej do krainy Północnomazowiecko –
Kurpiowskiej (E2), należącej do działu Mazowiecko – Poleskiego.
W podziale zoogeograficznym wg Kostrowickiego obszar powiatu nowodworskiego należy
do Regionu Europejsko – Syberyjskiego należącego do Prowincji Europejsko – Zachodnio –
Syberyjskiej. Region ten łączy fauny lasów iglastych typu europejskiego (z dominującą sosną
i świerkiem w jego odmianie górskiej), lasów mieszanych, liściastych, lasostepów oraz żyznych
stepów nadczarnomorskich. Należą tu również fauny lasów i lasostepów południowo – syberyjskich,
zarówno typu górskiej tajgi jak i też brzozowo – osinowych oraz dąbrów uralskich.
Na terenie powiatu nowodworskiego znajdują się następujące rezerwaty przyrody:






Rezerwat Pomiechówek,
Dolina Wkry,
Wikliny Wiślane,
Zakole Zakroczymskie,
Kępy Kazuńskie.

Ustawa o ochronie przyrody reguluje szczegółowo działania, które są zabronione na terenie
rezerwatów przyrody, należy do nich m.in.: budowa lub przebudowa obiektów budowlanych i urządzeń
technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu
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przyrody, zmiana stosunków wodnych, regulacja rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody, ruch pieszy, rowerowy, narciarski i jazda konna wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras
narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu. Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, jak
modernizacja i budowa dróg, budowa ścieżek rowerowych oraz inne zadania, również te inwestycyjne
z zakresu poprawy stanu środowiska wodnego, nie będą ani w sposób negatywny ani pozytywny
oddziaływać na rezerwaty przyrody. Zadania te będą realizowane poza rezerwatami przyrody.
Realizacja większości zadań wymienionych w tabeli 30 nie powoduje negatywnego
oddziaływania na różnorodność biologiczną roślin i zwierząt ani na cele ochrony rezerwatów przyrody.
W przypadku działań związanych z termomodernizacją budynków oraz budową i remontami dróg,
występujące znaczące oddziaływanie na różnorodność biologiczną jest opisane szczegółowo powyżej.
Wszelkie oddziaływania negatywne opisane we wcześniejszej części analizy na różnorodność
biologiczną ograniczać się będą wyłącznie do etapu prowadzenia prac budowlano –
modernizacyjnych.
Działania związane z przebudową i remontami dróg na terenie powiatu, wymagają użycia
sprzętu budowlanego i środków transportu, stanowiących źródło hałasu i drgań. Negatywne
oddziaływania mogą dotyczyć obszarów chronionych, różnorodności biologicznej oraz trwałego
przekształcenia powierzchni ziemi, wyłącznie podczas etapu budowy. Hałas i drgania mogą
spowodować migrację gatunków fauny w inne rejony. Istotne jest minimalizowanie hałasu poprzez
stosowanie sprzętu spełniającego przepisy dotyczące wartości akustycznej. Skutki generowania
hałasu podczas budowy mają charakter odwracalny i ograniczony czasowo. Długookresowym efektem
modernizacji dróg, będzie zmniejszenie poziomu hałasu poprzez zmianę nawierzchni, zwiększenie
płynności ruchu pojazdów, wprowadzenie stref ograniczonego ruchu, a także zamontowanie ekranów
akustycznych oraz dbałość o tereny zieleni jako naturalną barierę dla hałasu. Działania zmniejszające
poziom hałasu w powiecie wpłyną na poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także podniosą
poziom atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej powiatu nowodworskiego.
Poprawa warunków sanitarnych powietrza może zostać osiągnięta poprzez działania
zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej budynków (termomodernizacje) oraz
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z źródeł grzewczych, dzięki prowadzonym akcjom edukacyjnym
o zapobieganiu niskiej emisji.
W przypadku inwestycji z zakresu poprawy jakości powietrza czy też rozbudowy dróg
negatywne oddziaływanie na różnorodność biologiczną będzie występować tylko na etapie budowy.
Pozytywne skutki realizacji tych inwestycji to ograniczenie zanieczyszczania środowiska
nieoczyszczonymi ściekami oprowadzanymi bezpośrednio do wód lub do ziemi oraz poprawa
warunków aerosanitarnych, co będzie miało pozytywny wpływ na przyrodę jako traktowaną jako
całość. Zadania te nie będą oddziaływać ani pozytywnie ani negatywnie na rezerwaty, ponieważ
zadania te będą prowadzone poza tymi obszarami.
Oddziaływanie na jednolite części wód
Analizie poddano oddziaływanie zadań uwzględnionych w Programie na jednolite części wód.
W ramach Programu nie przewiduje się realizacji działań, które w sposób negatywny, stały lub
krótkoterminowy będą oddziaływały na środowisko wodne. W Programie zostały natomiast określone
działania, których oddziaływanie jest pozytywne, ale również może być negatywne. Zalicza się do nich
przede wszystkim prace związane z rozwojem i modernizacją systemu oczyszczania ścieków, budową
i remontem dróg. W zależności od charakteru prac mogą wpłynąć negatywnie w sposób krótkotrwały
na faunę i florę wodną oraz warunki hydromorfilogiczne. Pozytywnie wpłyną przede wszystkim na stan
i jakoś wód, a co z tym związane na jakość życia mieszkańców. Budowa i modernizacja dróg przy nie
zachowaniu przepisów może spowodować znaczące negatywne oddziaływanie długoterminowe
na JCW (fauna, flora, warunki hydromorfologiczne). Działania kompensacyjne będą indywidualnie
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ustalane przy danych inwestycjach. Realizacja działania związanego z udrażnianiem koryt rzecznych
mogą spowodować chwilowe negatywne oddziaływanie na faunę i florę, wyłącznie na etapie
prowadzenia prac. Należy każdorazowo przeprowadzić odpowiednie badania, które będą wstanie
określić w/w parametry. Po zakończeniu prac przywrócone zostaną odpowiednie warunki
do funkcjonowania obecnie występujących siedlisk.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu i jakości środowiska,
zawiera zadania służące długookresowej poprawie jakości środowiska, a co z tym związane również
ograniczeniu negatywnego oddziaływania bytowania człowieka na wody powierzchniowe. W wyniku
realizacji Programu planuje się podjęcie działań, które mogą w sposób chwilowy, krótkoterminowy
i odwracalny negatywnie oddziaływać na środowisko wodne. To chwilowe, odwracalne negatywne
oddziaływanie zadań takich jak budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków oraz
modernizacja dróg i ich wpływ na wody na terenie powiatu został szczegółowo przeanalizowany
w pierwszej części rozdziału 7. Oddziaływanie to wystąpi wyłącznie na etapie budowy, dlatego nie
nastąpi pogorszenie stanu jednolitych części wód, ani nie będzie groziło nieosiągnięciem celów
środowiskowych. Ostatecznie te zadania będą oddziaływać w sposób długoterminowy, stały
i pozytywny. Do zadań mających bezpośredni wpływ na jednolite części wód należą: budowa
urządzeń sieciowych takich jak wodociąg i kanalizacja, modernizacja dróg, te działania w dłuższej
perspektywie przyczynią się do poprawy jakości środowiska, poprzez ograniczanie zrzutu nieczystości
płynnych do środowiska, a w efekcie w sposób pośredni do osiągnięcia celów środowiskowych,
zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” analizowanych powyżej.
Prowadzenie niewłaściwej gospodarki przestrzennej dotyczącej terenów zagrożonych,
w szczególności w strefach zalewowych rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacji nadmiaru jak
i deficytu wód powierzchniowych. Mała pojemność retencyjna naturalnych oraz sztucznych zbiorników
nie tylko w dolinach rzek pogłębia w/w problem. Na podstawie przeanalizowanych danych oraz
scenariuszy (Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030) występuje wysokie prawdopodobieństwo występowania
tzw. powodzi błyskawicznych, które wywołane są gwałtownymi opadami deszczu. W przypadku
niewłaściwej gospodarki przestrzennej w/w gwałtowne zjawiska mogą powodować zalewanie
wspomnianych obszarów. Wszelkie inwestycje związane z realizacją projektów retencji wodnej,
drenażu i odwadniania terenów musza przejść szczegółową analizę pod kątem wpływu na wszystkie
komponenty środowiska naturalnego. Jest to uzasadnione tym, iż wpływają znacząco na warunki
mikroklimatu regionu oraz zmieniają środowisko w sposób nieodwracalny. Zadania wyznaczone
w tabeli 30 niniejszego dokumentu będą realizowane w sposób uwzględniający wytyczne
ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030. Głównie zadania związane z urządzaniem terenów zieleni,
skwerów, parków ect., projektów z zakresie ochrony powietrza i energetyki.

Natura 2000
Na terenie powiatu nowodworskiego występują następujące obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty: Puszcza Kampinoska OSO+ SOO (PLC140001), Dolina Środkowej Wisły (PLB140004),
Dolina Wkry (PLH140005), Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045), Forty Modlińskie
(PLH140020), Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029), Łąki Kazuńskie (PLH140048), Ostoja
Nowodworska (PLH140043).
Podsumowując oddziaływanie na obszary Natura 2000 można stwierdzić, iż zadania
zaplanowane w Programie mogą wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na obszary Natura
2000. Z tym, że oddziaływanie negatywne będzie oddziaływaniem chwilowym, tylko na etapie
realizacji danego zadania. Oddziaływanie negatywne ponadto może dotyczyć realizacji wyłącznie
niektórych zadań: budowy i modernizacji dróg, ścieżek rowerowych. Potencjalne negatywne
oddziaływanie budowy i modernizacji dróg na obszary Natura 2000 może być związana z chwilowym
zagrożeniem dla trwałości układów przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Ponadto budowa dróg
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może powodować na etapie budowy przekształcenie powierzchni ziemi oraz krajobrazu oraz emisja
hałasu i drgań podczas prac budowlano – remontowych. Oddziaływania negatywne na obszary Natura
2000 będą występować wyłącznie na etapie budowy, będą one krótkotrwałe, chwilowe, ograniczone
wyłącznie do fazy budowy. Istotą Programu Ochrony Środowiska oraz zadań wskazanych w nich
do realizacji mają służyć poprawie stanu środowiska na analizowanym terenie. Realizacja zadań
Programu Ochrony Środowiska docelowo przyczynią się do poprawy stanu tych komponentów, w tym
w szczególności krajobrazu i powierzchni ziemi.
Działania mające na celu minimalizowanie skutków fragmentacji środowiska, powinny opierać
się na ochronie istniejących lub tworzeniu nowych korytarzy ekologicznych. Podczas realizacji
inwestycji na terenie chronionym, konieczne jest ścisłe przestrzeganie przepisów regulujących
działania na obszarach objętych ochroną. W celu ograniczenia fragmentacji środowiska należałby
wybudować przejścia dla zwierząt. W szczególności w miejscach gdzie główne korytarze migracyjne
„krzyżują się” z inwestycjami drogowymi.
Aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na cele i przedmiot ochrony Natura 2000, ich
integralność i spójność, podczas realizacji zadań należy stosować działania minimalizujące:
a) Zapobieganie konfliktom między wyznaczoną lokalizacją drogi, a korytarzem ekologicznym.
Celem jest zapobieganie konfliktom poprzez ustalenie lokalizacji drogi w taki sposób, aby w jak
najmniejszym stopniu negatywnie wpływała na środowisko przyrodnicze. Biorąc pod uwagę takie
czynniki, jak:
 Skład gatunkowy na danym obszarze
 Możliwa izolacja populacji
 Uwzględnienie gatunków zagrożonych
 Skala oddziaływania barierowego planowej inwestycji drogowej
 Rzadkie i zagrożone siedliska
 Obszary objęte ochroną prawną (Parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura
2000)
b) Ograniczenie śmiertelności zwierząt na drogach poprzez:
 Znaki drogowe informujące o strefie przejść dla zwierząt na określonym odcinku drogi
wraz z dodatkowo stosowanym ograniczeniem prędkości jazdy.
 Znaki informujące o obecności w danym obszarze określonych gatunków zwierząt.
 Znaki drogowe z czujnikami. Czujniki rozmieszczone są w strefie przydrożnej na odcinku
drogi, gdzie występuje największe ryzyko kolizji. W momencie pojawienia się zwierzęcia,
czujniki na podczerwień przesyłają sygnał do znaków drogowych wyposażonych w system
oświetleniowy i świecąc ostrzegają kierowcę przed obecnym na drodze lub w jej pobliżu
zwierzęciem.
 Elektroniczne znaki drogowe (zasilane energią słoneczną elektroniczne tablice), są
znacznie widoczniejsze niż tradycyjne znaki informujące o strefie przejść dla zwierząt.
 Tablice informujące o liczbie kolizji ze zwierzętami, liczbie rannych, zabitych, mające
działać na wyobraźnię kierowców i powodować wolniejszą oraz bezpieczniejszą jazdę.
 Ogrodzenia ochronne wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych są najskuteczniejszą metodą
ograniczania wypadków ze zwierzętami. Siatka o wysokości 240 cm, ze zmniejszającą się
średnicą oczek ku dołowi, wkopywana jest do 30 cm w ziemię.
 Odstraszanie zwierząt za pomocą odblasków jest sposobem na to, aby samochód
zbliżający się do strefy migracyjnej (przede wszystkim nocą) był „widzialny” dla zwierzęcia,
a światło z reflektorów odbijane w stronę lasu lub pola ma na celu odstraszenie zwierząt.
Zwierzęta przyzwyczajają się do widzianego bodźca, więc zastosowanie czerwonych
odblasków jest nieco nierozważne, gdyż jeleniowate nie widzą barwy czerwonej, a to
głównie te zwierzęta giną na drogach. Poza tym odblaski spełniają swoją funkcję
wyłącznie nocą, zaś największa liczba wypadków odnotowywana jest o świcie
i o zmroku, dlatego też można wątpić w efektywność tej metody Ponadto amerykańscy
badacze dowiedli, że jeleniowate zachowują się neutralnie w stosunku do odbijanego
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światła: taka sama liczba osobników ruszyła w stronę pojazdów ile uciekło, niezależnie
od koloru odbijanego światła
c) Najskuteczniejszym sposobem kompensacji skutków fragmentacji środowiska jest budowa
przejść dla zwierząt.
d) Przenoszenie siedlisk roślin i zwierząt,
e) Prowadzenie prac poza sezonem lęgowym zwierząt,

8. Informacje o możliwym
na środowisko

transgranicznym

oddziaływaniu

Rozważenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych
przedsięwzięć jest obowiązkiem wynikającym z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście trans-granicznym, sporządzonej w Espoo w dniu 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 nr 96,
poz. 1110). Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic państwa, a
także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące
emisje lub zmiany w środowisku.
Zaplanowane przedsięwzięcie będą oddziaływać lokalnie, jedynie niektóre z nich mogą
sporadycznie wykraczać poza obszar powiatu. Negatywne skutki, przede wszystkim w zakresie
powietrza atmosferycznego mogą być odczuwalne w sąsiednich powiatach. Oddziaływania poza
granicami kraju nie przewiduje się.

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację
przyrodniczą
negatywnych
oddziaływań
na środowisko
W poprzednim rozdziale zostały wskazane działania, które mogą wywoływać negatywne skutki
dla środowiska. Podstawowym sposobem minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań
związanych z realizacją Aktualizacji Programu jest przestrzeganie przy realizacji poszczególnych
zadań obowiązujących przepisów.
Należy również pamiętać o:








ścisłym nadzorze merytorycznym nad prawidłową realizacją Programu oraz systematycznym
monitoringu stanu środowiska, o analizie wyników i podejmowaniu adekwatnych działań
do otrzymanych wyników,
egzekwowaniu i przestrzeganiu zapisów wynikających z wydanych decyzji administracyjnych,
regulaminów i przepisów prawnych,
ścisłej współpracy z innymi instytucjami dysponującymi danymi na temat stanu środowiska
(m.in. WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),
prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej,
edukacji ekologicznej społeczeństwa,
wzmocnieniu funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska.

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, podczas realizacji których może pojawić
się chwilowe, krótkotrwałe negatywne oddziaływania na środowisko należą przede wszystkim
inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej (drogi, wodociągi, kanalizacja) oraz inwestycje
z zakresu OZE, jak również termomodernizacje oraz inwestycje z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej, w tym w szczególności konserwacja cieków oraz wałów przeciwpowodziowych.
Inwestycje te powodować będą negatywne oddziaływanie na środowisko tylko na etapie budowy,
następnie przyczynią się do poprawy stanu środowiska na analizowanym terenie i będą na nie
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oddziaływać pozytywnie. Inwestycje te w zdecydowanej większości, z uwagi na swój charakter
podlegać będą procedurze oddziaływania na środowisko, w której szczegółowo analizowane będzie
oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. W ramach procedury uwzględniane będą
również analizy dotyczące minimalizacji bądź kompensacji możliwych oddziaływań. W efekcie ocenie
zostanie poddany poziom znaczności poszczególnych oddziaływań. W procedurze oceny
oddziaływania na środowisko powinni być zaangażowani projektanci, administracja samorządowa,
służby ochrony przyrody, środowisko naukowe i organizacje społeczne.
Potencjalne negatywne oddziaływania, które mogą wystąpić przy realizacji zaplanowanych
zadań inwestycyjnych można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez:
 odpowiednio dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji (a w przypadku inwestycji
liniowych ich przebiegu) uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze
i występowanie zabytków,
 odpowiednio staranne przygotowanie projektu, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony
środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji,
 odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w szczególności
w sąsiedztwie obszarów szczególnie wrażliwych na negatywne oddziaływanie, obiektów
zabytkowych oraz siedzib ludzkich,
 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji
pracy ograniczających wpływ na środowisko w fazie budowy, oraz eksploatacji,
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych,
maskowanie (wkomponowywanie w otoczenie) elementów dysharmonijnych dla krajobrazu

10. Rozwiązania
alternatywne
do
rozwiązań
zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej
do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy
„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2019
z perspektywą do 2023 roku” przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się
do poprawienia stanu środowiska na terenie powiatu nowodworskiego, a tym samym pozytywnie
wpłyną na zdrowie ludzi i poprawią standard życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele
są spójne z innymi dokumentami strategicznymi szczebla wyższego, a w szczególności ze Strategią
Rozwoju Kraju oraz z dokumentami przyjętymi na szczeblu regionalnym i lokalnym. W związku
z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia
zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia.
Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości
precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Jako warianty alternatywne dla zaplanowanych przedsięwzięć można rozważać: warianty
lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant
niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni.
Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu mogłyby być znacznie dotkliwsze dla
środowiska i ludzi.
Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to
przede wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu
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odpowiednich środków na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość
wystąpienia konfliktów społecznych oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne
inwestycje.
Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności
zapisów analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania
w ramach konkretnych działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny
oddziaływania.
W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają charakter bardzo ogólny i opierają
się w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych
oddziaływań. Dlatego też należy zakładać, że wszelkie sformułowane wnioski odnośnie możliwości
wystąpienia możliwego negatywnego oddziaływania, powinny być zweryfikowane na etapie
wykonywania szczegółowych analiz np. na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej
do uzyskania decyzji środowiskowych.

11.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

W Prognozie analizowano oddziaływanie zaplanowanych do realizacji zadań w ramach
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 - 2019
z perspektywą do 2023 roku” na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka,
wraz z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.
Prognozę sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.).
Przygotowana Prognoza składa się z 10 rozdziałów zgodnych z wymaganiami ustawy.
Rozdział 1 – Wprowadzenie
Rozdział ten przedstawia strukturę i metodykę pracy nad Programem oraz przedstawiono
powiązania z innymi dokumentami. Przy opracowywaniu analizowanego programu uwzględniano
również opracowania dotyczące powiatu nowodworskiego.
Cele przedstawione w Aktualizacji Programu są spójne, a nawet często są kontynuacją zapisów
dokumentów strategicznych szczebla lokalnego i nadrzędnego.
Rozdział ten opisuje również, cele zawarte w dokumentach wyższego szczebla. Program
ochrony środowiska powiatu nowodworskiego jest ściśle powiązany z innymi dokumentami
strategicznymi o charakterze krajowym i regionalnym niektóre z nich to:
1.
2.
3.
4.

Strategia Rozwoju Kraju,
Strategia rozwoju Województwa mazowieckiego,
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego.

Wyznaczone cele w Programie ochrony środowiska dla powiatu nowodworskiego są zgodne
z działaniami zawartymi w SRK. Są to m.in. ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza, poprawa
jakości wód powierzchniowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz
usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę, zwiększenie prawidłowego gospodarowania odpadami.
Rozdział 2. Główne cele oraz zawartość ocenianego dokumentu
Biorąc
pod
uwagę
podstawowe,
strategiczne
dokumenty
powiatu
nowodworskiego, województwa mazowieckiego oraz strategię rozwoju kraju i potrzebę poprawy
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jakości życia mieszkańców, po analizie aktualnego stanu środowiska naturalnego i przy uwzględnieniu
zasady zrównoważonego rozwoju sformułowano nadrzędny cel „Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku”, którego
brzmienie jest następujące:
Zrównoważony rozwój Powiatu Nowodworskiego oraz wzrost jego atrakcyjności poprzez
poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stymulację sytuacji społeczno – gospodarczej.
W rozdziale drugim opisano główne cele oraz zawartość ocenianego dokumentu z określeniem
obszarów priorytetowych.
Rozdział 1 – Wstęp
Określa podstawę prawną opracowania, zmiany w uwarunkowaniach prawnych oraz strukturę
programu i metodykę prac nad Programem.
Rozdział 2 – Założenie wyjściowe Programu
Rozdział ten ujmuje uwarunkowania Programu (wewnętrzne i zewnętrzne), limity racjonalnego
wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska na poziomie krajowym
i lokalnym. Zostały wyznaczone priorytety ochrony środowiska oraz został określony nadrzędny cel
Programu.
Rozdział 3 – Ogólna charakterystyka powiatu nowodworskiego
Opisano położenie geograficzne, budowę geologiczną, klimat i charakterystykę demograficzną
powiatu. Scharakteryzowano infrastrukturę komunalną, w tym zaopatrzenie mieszkańców w wodę,
w gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną oraz opisano funkcjonującą sieć kanalizacyjną wraz
z oczyszczalniami ścieków. Opisano infrastrukturę komunikacyjną tj. sieć drogową, kolejową oraz
komunikację publiczną. Przedstawiono potencjał gospodarczy.
Rozdział 4 – Ochrona zasobów naturalnych
Opisano formy ochrony przyrody, zieleń, lesistość oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi i geologicznymi oraz ochronę powierzchni ziemi.
Rozdział 5 – Poprawa jakości środowiska
Rozdział ten opisuje jakość poszczególnych komponentów środowiska naturalnego oraz wpływ
na zdrowie ludzi. Przedstawiono możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Scharakteryzowano gospodarkę odpadami na terenie powiatu.
Rozdział 6 – Kierunki działań systemowych
Opisano systemy zarządzania środowiskowego, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony
środowiska. Przedstawiono rozwój badań i postęp techniczny jak również odpowiedzialność za szkody
w środowisku. Opisano prowadzoną na terenie powiatu edukację ekologiczną.
Rozdział 7 – Strategia ochrony środowiska powiatu nowodworskiego
W rozdziale tym wyznaczono sześć obszarów priorytetowych. Do każdego obszaru przypisano cele
średniookresowe do 2023 roku oraz kierunki działań na najbliższe cztery lata. Przedstawiono
harmonogram działań na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku.
Rozdział 8 – Instrumenty realizacji polityki ekologicznej
Przedstawiono mechanizmy prawno-ekonomiczne i finansowe realizacji Programu oraz szacunkowe
koszty wdrażania zadań zaplanowanych w ramach Programu w latach 2016 - 2023.
Rozdział 9 – Monitoring realizacji Programu
Przedstawiono sposób realizacji Programu oraz wyznaczono wskaźniki monitorowania.
W oparciu o diagnozę stanu środowiska wyznaczono sześć obszarów priorytetowych, którym
przypisano cele średniookresowe. W celu realizacji celów średniookresowych wytyczono cele
szczegółowe, które w oparciu o wytyczone konkretne zadania mają posłużyć realizacji wyznaczonych
celów.
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Obszar priorytetowy I - Poprawa jakości środowiska
Cele średniookresowe do 2023 roku:


Ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągniecia poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu do końca 2023 roku.



Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zmniejszenie
do środowiska oraz usprawnienia systemu zaopatrzenia w wodę.



Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradację.



Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego.



Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka i środowisko.

emisji

zanieczyszczeń

Obszar priorytetowy II – Ochrona przyrody
Cele średniookresowe do 2023 roku:
3. Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie
spójnego systemu obszarów chronionych.
4. Ochrona i prowadzenie właściwej gospodarki leśnej.

Obszar priorytetowy III – Racjonalna gospodarka odpadami
Cele średniookresowe do 2023 roku:
2. Gospodarka odpadami

Obszar priorytetowy IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
Cele średniookresowe do 2023 roku:
3. Ochrona przed powodzią.
4. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną awarię
przemysłową oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska.

Obszar priorytetowy V – Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Cel średniookresowy do 2023 roku:
2. Kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania dla środowiska przyrodniczego
mieszkańców powiatu nowodowrskiego.

Obszar priorytetowy VI – Działania systemowe w ochronie środowiska
Cele średniookresowe do 2023 roku:
2. Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpkcji,
Zachęcanie społeczeństwa do opiniowania projektów oraz udziału w postępowaniach na rzecz
ochrony środowiska.
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Rozdział 3 - Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
Rozdział ten przedstawia metodykę prac nad Prognozą, źródło pozyskania danych do analizy.
Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano
materiały kartograficzne, opracowania archiwalne i planistyczne z zakresu badań środowiska
przyrodniczego na omawianym terenie oraz przeanalizowano harmonogram rzeczowo – finansowy
Programu Ochrony Środowiska. Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia
prognozy polegała na kompleksowej analizie oddziaływania poszczególnych zadań zapisanych
w harmonogramie Programu Ochrony Środowiska, porównaniu obecnego stanu środowiska
przyrodniczego na terenie powiatu i symulacji wpływu realizacji zadań na poszczególne komponenty
środowiska oraz środowiska jako całości.
Dla przeprowadzenia Prognozy wykorzystano następujące dane:







wyniki i analizy dokumentów dotyczące stanu środowiska na terenie powiatu
nowodworskiego, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
dane literaturowe,
obowiązujące normy prawne w zakresie ochrony środowiska,
uzyskane z przeprowadzonej ankietyzacji zakładów i innych jednostek/instytucji
funkcjonujących na terenie powiatu nowodworskiego.

Strategiczna ocena oddziaływania odnosi się do szerokiego spectrum zagadnień. Inaczej niż
w przypadku oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć nie ma tu możliwości odniesienia się
do konkretnych rozwiązań technicznych. Poziom szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania
jest ściśle powiązany z poziomem szczegółowości przedmiotowej Aktualizacji Programu.
Dyrektywa 2001/42/WE przy sporządzaniu prognozy oddziaływania dokumentów strategicznych
kładzie nacisk w szczególności na:  Zebranie i przedstawienie danych na temat stanu środowiska,
aktualnych problemów i ich prawdopodobnej przyszłej ewolucji,  Przewidywanie znaczących
oddziaływań środowiskowych ocenianego planu lub programu,  Wskazanie środków łagodzących
i sposobu ich monitorowania,  Konsultacje społeczne z odpowiednimi władzami, jako część procesu
oceny,  Monitoring oddziaływań środowiskowych planu lub programu podczas wdrażania dokumentu
Rozdział 4 – Metody analizy skutków realizacji postanowień Programu oraz częstotliwość jej
przeprowadzenia
W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych
w ramach Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych
do realizacji tych działań. W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów
ekologicznych. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka
procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska.
W tym celu wyznaczono wskaźniki do oceny i monitorowania efektów realizacji przyjętych
celów, które pozwolą określić stopień realizacji zadań i prognozować związane z tym zmiany
w środowisku. Wskaźniki te zostały przedstawione w tabeli poniżej:
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Tabela 32. Wskaźniki monitorowania programu
L.p.

Wskaźnik

Jednostka

1

Wskaźniki ekologiczne
Stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych

klasa

2

Jakość powietrza – w strefie mazowieckiej

klasa

3

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

%

4
5

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
Długość istniejącej sieci wodociągowej w danym roku

szt.
km

6

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w danym roku

km

Liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej w ciągu
roku
Komunalne oczyszczalnie ściekowe
Przemysłowe oczyszczalnie ściekowe
Wskaźnik lesistości
Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną

os.

7
7
8
9
10

1
2
3

1

Wskaźniki społeczne
Ilość akcji i kampanii informacyjno – edukacyjnych w danym
roku
Długość ścieżek edukacyjno - przyrodniczych
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony
środowiska
Wskaźniki ekonomiczne
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w tym:
Gospodarka wodna
Gospodarka wodno – ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Pozostała działalność

szt.
szt.
%
%
szt.
km
-

tys. zł

Źródło: „Program Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023
roku”

Rozdział 5 – Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji Programu
Powiat nowodworski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego,
w województwie mazowieckiego. Od zachodu i północnego-zachodu graniczy z powiatem płońskim, a
od północnego – wschodu z powiatem pułtuskim. Od wschodu z powiatem legionowskim,
od południowego – wschodu z warszawskim zachodnim, natomiast od południowego – zachodu
z powiatem sochaczewskim. Powiat nowodworski zajmuje powierzchnię 691,65 km².
Według danych GUS długość czynnej sieci wodociągowej na terenie powiatu nowodworskiego
nieznacznie wzrasta, w 2011 wynosiła 853,3 km, a w 2012 r. już 854,0 km, natomiast w 2013 wyniosła
866,0 km. Przybywa również przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania. Ich liczba w latach 2011 – 2013 wzrosła o 301 przyłączy. Na terenie powiatu sieć
wodociągowa jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Mimo to wymaga ona dalszych inwestycji w celu
rozbudowy jej na terenach niektórych gmin zwłaszcza Czosnów, Leoncin, Zakroczym. Ludność
korzystająca z sieci wodociągowej stanowi blisko 80% mieszkańców całego powiatu.
Według danych GUS długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu nowodworskiego
stopniowo wzrastała. W latach 2012 – 2014 przybyło 40,3 km sieci kanalizacyjnej. Wzrosła również
ilość przyłączy do budynków o blisko 700 sztuk. W latach 2012 – 2013 wzrastała również ilość
ścieków odprowadzanych i ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.
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Ogólna długość sieci gazowej na terenie powiatu nowodworskiego wynosiła w 2013 r. 267 955
m i wzrosła w stosunku do 2012 r. o 3532 m. Liczba odbiorców gazu pozostaje na tym samym
poziomie, natomiast zużycie gazu nieznacznie spada. W latach 2012 – 2013 zwiększyła się natomiast
liczba ludności korzystającej z sieci gazowej – o 354 osoby.
Według danych GUS zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, jak również liczba odbiorców
energii elektrycznej na terenie powiatu nowodworskiego, przy równoczesnym wzroście liczby
odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu.
Układ drogowy powiat nowodworski tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Powiat nowodworski przecinają 3 drogi krajowe:
 DK nr 7 od km 320+272 do 342+190,
 DK nr 62 od km 176+097 do 207+192,
 DK nr 85 od km 00+000 do 4+774.
Stan techniczny dróg oraz nawierzchni dróg krajowych jest corocznie monitorowany przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W planie na 2016 rok
przewidziane są remonty nawierzchni większości odcinków, które są w niezadawalającym stanie.
Przez powiat przebiegają drogi wojewódzkie nr 565, 575, 579, 571, 622, 630, 631, 632, 639,
899.
Wymienione drogi pełnią ważną funkcję komunikacyjną, zapewniając połączenie powiatu
z innymi ośrodkami jak również gmin powiatu między sobą oraz spełniają istotne znaczenie
gospodarcze i turystyczne. Podobne znaczenie mają drogi powiatowe, których łączna długość
na terenie powiatu wynosi 240,0 km. Na terenie powiatu funkcjonuje sieć dróg gminnych
i zakładowych.
Zgodnie z charakterystyką klimatyczną J. Stachy'ego, Powiat Nowodworski znajduje się
w regionie mazowiecko-podlaskim w zasięgu wpływów klimatu kontynentalnego.
Obszar Powiatu Nowodworskiego położony jest w obrębie dwóch makroregionów
fizycznogeograficznych Niziny Połnocnomazowieckiej z mezoregionami Wysoczyzną Płońską
i Wysoczyzną Ciechanowską oraz Niziny Środkowomazowieckej z mezoregionem Kotlina
Warszawska. Najstarszymi utworami występującymi na powierzchni są mioceńskie mułki i pyły oraz iły
i mułki pliocenu. Najstarszymi osadami czwartorzędu są plejstoceńskie gliny zwałowe i iły warwowe
stadiału starszego oraz iły, mułki warwowe, gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe i rzeczne
stadiału młodszego zlodowaceń południowopolskich. Utworami zlodowaceń środkowopolskich
na terenie powiatu są piaski i żwiry, piaski różnoziarniste, iły, mułki warwowe i gliny zwałowe stadiału
najstarszego.
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym wg Kondrackiego (1994) obszar powiatu
nowodworskiego należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny
Środkowopolskie
i odpowiednio
makroregionów
Nizina
Północnomazowiecka
i
Nizina
Środokowomoazowiecka.
Powiat Nowodworski według klasyfikacji przyrodniczo – leśnej (2010) należy do IV Krainy
Mazowiecko-Podlaskiej. Zajmuje ona obszar ukształtowany pod wpływem zlodowacenia warty,
jedynie część południowo-wschodnia została ukształtowana zlodowaceniem odry. Na obszarze krainy
dominują gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia
środkowopolskiego. Znaczną powierzchnię zajmują doliny rzeczne: Wisły, Bugu, Narwi i Biebrzy,
wypełnione holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. Wymienione
utwory geologiczne pokrywają około 17% powierzchni krainy. W niewielu miejscach piaski, żwiry
i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego tworzą wyższe tarasy rzeczne.
Na terenie powiatu nowodworskiego występują następujące obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty: Puszcza Kampinoska OSO+ SOO (PLC140001), Dolina Środkowej Wisły (PLB140004),
Dolina Wkry (PLH140005), Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045), Forty Modlińskie
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(PLH140020), Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029), Łąki Kazuńskie (PLH140048), Ostoja
Nowodworska (PLH140043).
Na terenie powiatu nowodworskiego znajduje się jeden park narodowy – Kampinoski Park
Narodowy.
Na terenie powiatu nowodworskiego znajdują się następujące rezerwaty przyrody:






Rezerwat Pomiechówek,
Dolina Wkry,
Wikliny Wiślane,
Zakole Zakroczymskie,
Kępy Kazuńskie.

Na terenie powiatu nowodworskiego znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu –
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz
Nasielsko – Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Podstawowe dane o istniejących na terenie powiatu obszarach chronionych i ich krótką
charakterystykę przedstawiono w rozdziale 5.2.3 niniejszej prognozy.
Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajduje się 59 pomników przyrody. Są to pojedyncze
drzewa, grupy drzew oraz głazy narzutowe. W składzie gatunkowym dominują dęby szypułkowe.
Lasy w Powiecie Nowodworskim należą do dwóch nadleśnictw: Jabłonna oraz Płońsk.
W składzie gatunkowym przewagę mają sosna oraz dąb, dość znaczny udział mają również brzoza,
świerk i modrzew. Przeważa drzewostan V klasy wieku (81-100 lat). Jeżeli chodzi o typy siedliskowe
lasu, największą powierzchnię zajmują las mieszany świeży (LMśw) oraz las świeży (Lśw). Są to
siedliska pośrednie między wilgotnymi a suchymi, utworzone na glebach brunatnych, bielicowych lub
rdzawych, na podłożu piaszczystym. Duży, zwarty kompleks na południu powiatu tworzą lasy
należące do Kampinoskiego Parku Narodowego.
Powierzchnia lasów na terenie Powiatu Nowodworskiego wynosi łącznie 18352,82 ha, co
stanowi 26,4 % całego obszaru powiatu. Przeważają lasy sektora publicznego stanowiące własność
Skarbu Państwa.
Sieć hydrograficzna powiatu jest dobrze rozwinięta. Tworzy ja system licznych naturalnych cieków
wodnych, kanałów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego. Wody
powierzchniowe występujące na terenie powiatu należą do Regionu Wodnego Środkowej Wisły.
Do głównych rzek powiatu można zaliczyć: Wisłę, Narew, Wkra, Struga, Naruszewka.
Korzystanie z wód powierzchniowych występujących na terenie powiatu nowodworskiego musi
przebiegać zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły oraz
z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sprawie korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.
Na terenie powiatu nowodworskiego woda ujmowana jest z dwóch pięter wodonośnych:
trzeciorzędowego (poziom mioceński) i czwartorzędowego (poziom plejstoceński).
Gleby na terenie powiatu nowodworskiego są dość zróżnicowane. Klasyfikacja bonitacyjna
pozwala na określenie wartości użytkowej gleb. W obrębie gruntów ornych wydzielono 9 klas
bonitacyjnych.
Na terenie powiatu nowodworskiego udokumentowano złoża kopalin pospolitych:
czwartorzędowych kruszyw naturalnych i czwartorzędowych i trzeciorzędowych surowców ilastych
ceramiki budowlanej.
Powiat nowodworski należy do strefy mazowieckiej oceny jakości powietrza. W tabeli
przedstawiono klasyfikację strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
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ochrony zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być
podstawą do podjęcia działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu
przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie.
Tabela 33. Klasyfikacja strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia w 2014 r.
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
Nazwa
Pył
Pył
strefy
NO2 SO2 CO C6H6 PM
BaP As Cd
Ni
Pb
O3
PM10
2,5
Strefa
A
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
(D2)
mazowiecka
Źródło: Raport WIOŚ o stanie środowiska w województwie mazowieckim w roku 2014

W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy mazowieckiej za 2014 r., z uwzględnieniem
kryteriów ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu oraz dla ozonu.
W 2014 r. stwierdzono niedotrzymane poziomy dla pyłu PM2,5, PM10, benzo(a)pirenu B(a)P
oraz dla ozonu oraz w przypadku celu długoterminowego ustalonego na rok 2020. Źródłem wysokich
stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu są procesy spalania paliw w celach
grzewczych, w szczególności w paleniskach sektora komunalno-bytowego. Stężenia te w okresie
zimnym są znacznie wyższe niż w sezonie ciepłym. Z kolei czynnikami powodującymi powstawanie
ozonu są tlenki azotu oraz węglowodory. Ozon jest zanieczyszczeniem pochodzenia
fotochemicznego, jego stężenie zależy bezpośrednio od stopnia nasłonecznienia, wilgotności
względnej, temperatury oraz prędkości wiatru.
Tabela 34. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO 2 i NOx
pod kątem ochrony roślin za 2014 r.
Klasa dla obszarów ze
Klasy dla obszarów ze
Nazwa strefy
względu na poziom
względu na poziom
dopuszczalny SO2
dopuszczalny NOx
2014
strefa mazowiecka
A
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2014, WIOŚ Warszawa

Tabela 35. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla O 3 pod
kątem ochrony roślin za 2013 r.
Poziom celów
Poziom docelowy dla roku
Nazwa strefy
długoterminowych
2012
dla roku 2020
2014
strefa mazowiecka
D2
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2014, WIOŚ Warszawa

W ocenie jakości powietrza za rok 2014 dla strefy mazowieckiej, z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych pod kątem ochrony roślin, nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, tlenków
azotu oraz wartość docelowa ozonu. Natomiast dla ozonu przekroczona została wartość normatywna
ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczona jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu
celu długoterminowego określono na rok 2020.
W roku 2014 na niektórych stacjach strefy mazowieckiej, odnotowano przekroczenia poziomów
dopuszczalnych, docelowych i celów długoterminowych substancji tj.: pył PM10, pył PM2,5,
benzo(a)piren oraz ozon. W związku z tym istnieje obowiązek opracowania Programu Ochrony
Powietrza wynikający z Prawa ochrony środowiska art. 91 pkt 5 (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.).
Opracowany został Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony
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poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (uchwała
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 164/13 z dnia 28 października 2013 r. - Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11273.).
Na niektórych stacjach strefy mazowieckiej odnotowano przekroczenia poziomów
dopuszczalnych, docelowych celów benzo(a)pirenu. W związku z czym został opracowany Program
ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom
docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 184/13
z dnia 25 listopada 2013 r. – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13009.).
Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują pojedyncze inwestycji z zakresu energetyki
odnawialnej.
Na terenie powiatu nowodworskiego występuje 18 jednolitych części wód powierzchniowych.
Ogólna ocena stanu dla 13 z nich określona została jako zła, , a dla 5 jako dobry. Wody dla czterech
jednolitych części wód powierzchniowych – Narew od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia, Wisła
od Narwi do Zbiornika Włocławek, Wisła od Kanału Młocińskiego do Narwi, Wkra od Sony do ujścia
w ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określone zostały jako zagrożone. Pozostałe
jednolite części wód posiadają status niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Cztery
jednolite części wód rzecznych występujących na terenie powiatu nowodworskiego to silnie zmienione
części wód, reszta to naturalne jednolite części wód.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” ustanowiono cele
środowiskowe dla jednolitych części wód. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części
wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie
z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo
dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego
stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie
zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Przy realizacji zadań zapisanych w Programie nie przewiduje się nieosiągnięcia celów
środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.
Monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez WIOŚ w Warszawie. Na terenie powiatu
nowodworskiego znajduje się 1 jednolita część wód podziemnych o nr 48. Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska prowadzi ocenę stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód
podziemnych.
Na terenie powiatu nowodworskiego zlokalizowane są dwa punkty monitoringu wód
podziemnych. Wody podziemne na obszarze powiatu nowodworskiego różnią się jakością. Wody
z otworu w Zakroczymiu, na przestrzeni lat 2007 – 2012 uległy poprawie, w 2012 roku zaliczone
zostały do II klasy jakości. Natomiast wody z otworu w Pomiechówku od lat zaliczane są do III klasy
jakości. Generalnie wody podziemne powiatu nowodworskiego są zadowalającej jakości i ich skład
odpowiada wymaganiom stawianym dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wymagają
stosowania prostych procesów uzdatniania wody. Źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych mogą
być: depozycja zanieczyszczeń z powietrza na powierzchni terenu oraz naturalne procesy biologiczno
– chemiczne, zachodzące w powierzchniowej warstwie profilu glebowego.
W województwie mazowieckim obowiązuje „Plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata
2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023”, uchwalony dnia 22 października 2012 roku. Plan ten
został przyjęty uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Plan gospodarki odpadami
obejmuje pełen zakres informacji dotyczących głównych rodzajów odpadów powstających na terenie
województwa, a w szczególności odpadów komunalnych, z uwzględnieniem odpadów ulegających
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biodegradacji, opakowaniowych, niebezpiecznych i innych rodzajów odpadów. Określa również
priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami.
Na terenie regionu płockiego zlokalizowane są następujące obiekty do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych – instalacje regionalne do obsługi regionu płockiego:




Instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania (MBP):


Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka
Sp. z o.o., gm. Stara Biała,



Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,

Składowiska odpadów komunalnych:


Składowisko odpadów w m. Rachocin, gm. Sierpc.

Ponadto w regionie płockim jest 11 instalacji zastępczych do obsługi regionu, jedna z nich –
składowisko odpadów w m. Zakroczym (gmina Zakroczym).
Każda z gmin powiatu nowodworskiego we własnym zakresie rozwiązała zagadnienie
gospodarki odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach i Planu gospodarki odpadami dla
Mazowsza.
Na terenie powiatu nowodworskiego została opracowana mapa akustyczna dla sześciu
odcinków dróg ekspresowych S7 i dróg krajowych nr 62, 85 oraz 7, położonych między
miejscowościami: Dębe i Twierdzą Modlin, Stary Modlin i Kazuń oraz Trębki Nowe i Sadowa.
Opracowaniem objęty został pas terenu o szerokości 2 x 800 m, położony po obu stronach
ciągów, w granicach omawianego powiatu. W poniższej tabeli zestawiono odcinki dróg objętych
opracowaniem. Wyniki analiz przedstawiono w rozdziale 5.2.12.
Ważnym źródłem hałasu jest lotnisko Warszawa Modlin, zlokalizowany na terenie powiatu
nowodworskiego. Zgodnie z pkt.6 ostatecznej decyzji z dnia 12 marca 2009 r. nr Gk.76244/05/06/07/08/09 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod
nazwą: „Modernizacja lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników
niskokosztowych” Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego stwierdził konieczność utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania.
Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonujące przedsiębiorstwa, warsztaty oraz podmioty
gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym mogą być źródłem tego typu hałasów. Dla
większych zakładów wymagania co do poziomów hałasu z instalacji określone zostały w pozwoleniach
zintegrowanych.
WIOŚ Warszawa prowadził pomiarów zanieczyszczenia środowiska promieniowaniem
elektromagnetycznym w kilku punktach na terenie powiatu nowodworskiego. Nie odnotowano
przekroczeń.
Z przeprowadzonej analizy stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu nowodworskiego
dzięki, którym określono główne problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu wyraźnie wskazuje, że w przypadku braku realizacji Programu opisany
powyżej stan środowiska nie będzie ulegał poprawie.
Wszelkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu nowodworskiego z założenia mają na celu poprawę stanu środowiska
na terenie całego powiatu i tym samym będą pozytywnie wpływać na zdrowie mieszkańców.
Rozdział 6 – Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
Programu
W rozdziale przedstawiono problemy ochrony środowiska wynikające z przedstawionego stanu
aktualnego środowiska powiatu nowodworskiego.
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Na podstawie analizy aktualnego stanu środowiska zostały zidentyfikowane najistotniejsze
problemy ochrony środowiska w powiecie i przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela 36. Problemy ekologiczne w powiece nowodworskim
Główne przyczyny występowania
Problem ekologiczny
problemu
Znikomy procent wykorzystania
energii wiatrowej.

Zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego

Brak wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (woda, biomasa,
geotermia, słońce).
Przekroczenie poziomów
dopuszczalnych substancji w
powietrzu dla pyłu zawieszonego
PM2,5, PM10, benzo(a)piernu oraz
ozonu w przypadku celu
długoterminowego.

Priorytety
Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii;
Prowadzenie działań
energooszczędnych w
mieszkalnictwie i budownictwie
(rozwój sieci ciepłowniczych,
termomodernizacje);
Zmniejszenie energochłonności
poprzez termomodernizacje
budynków;
Monitoring hałasu;

Hałas

Promieniowanie
elektromagnetyczne

Brak stałego monitoringu natężenia
ruchu oraz emisji hałasu
komunikacyjnego.

Brak wystarczającej wiedzy
mieszkańców na temat wpływu
promieniowania
elektromagnetycznego na zdrowie
ludzi

Narażenie na zanieczyszczenie
antropogeniczne zbiorników wód
podziemnych.
Zanieczyszczenia wód

Ocena Ryzyka Nieosiągnięcia Celów
Środowiskowych – zagrożona dla 4
JCW.
Wypalanie traw

Ochrona przyrody (w tym
degradacja szaty roślinnej,
lesistość powiatu i
degradacja gleb)

Degradacja gleb
Zmiany warunków siedliskowych w
wyniku zanieczyszczenia środowiska
(brak infrastruktury technicznej –
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Zastosowanie rozwiązań
architektonicznych
poprawiających stan klimatu
akustycznego na terenie powiatu
nowodworskiego;
Przebudowa i modernizacja
dróg;
Edukacja ekologiczna nt.
rzeczywistej skali zagrożenia
emisją pól;
Stała kontrola potencjalnych
źródeł pól
elektroenergetycznych oraz
minimalizacja ich oddziaływania
na zdrowie człowieka i
środowisko
Pełne skanalizowanie gmin
powiatu;
Poprawa jakości wód
powierzchniowych oraz
zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska
oraz usprawnienie systemu
zaopatrzenia w wodę.
Ochrona istniejących obszarów
i obiektów prawnie chronionych;
Ochrona różnorodności
biologicznej;
Ograniczenie procesów

Problem ekologiczny

Główne przyczyny występowania
problemu
kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a
w efekcie przekształcenie
ekosystemów i wypadanie gatunków
wrażliwych
Zanieczyszczenie powietrza, gleby i
wody

System odbioru odpadów
komunalnych nie obejmuje
wszystkich nieruchomości na terenie
powiatu
Niski procent odpadów komunalnych
kierowanych do recyklingu lub
ponownego wykorzystania
Gospodarka odpadami
komunalnymi

Niewielkie wykorzystanie
innowacyjnych technologii w
gospodarowaniu odpadów innych niż
komunalne
Niski poziom świadomości
ekologicznej społeczeństwa w
zakresie postępowania
z odpadami niebezpiecznymi

Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Małe zainteresowanie
społeczeństwa udziałem
w konsultacjach

Priorytety
urbanizacyjnych w pobliżu
obszarów przyrodniczo-cennych;
Ograniczenie lokalnych źródeł
zanieczyszczenia powietrza,
gleby i wody;
Właściwe składowanie nawozów
naturalnych;
Właściwe stosowanie nawozów
sztucznych.
Osiągnięcie określonych
w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
poziomów: odzysku odpadów:
papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, oraz
ograniczenia składowania
odpadów ulegających
biodegradacji;
Prawidłowe gospodarowanie
odpadami komunalnych
powstałymi na terenie gmin
powiatu;
Przestrzeganie obowiązków
prawnych w zakresie
wytwarzania i gospodarowania
odpadów innych niż komunalne,
Bezpieczne dla środowiska
unieszkodliwianie i odzysk
odpadów oraz rozbudowa
systemu zagospodarowania
odpadów innych niż komunalne.
Zminimalizowanie ryzyka
wystąpienia zdarzeń mogących
powodować poważną awarię
oraz ograniczanie jej skutków
dla ludzi i środowiska;
Zapobieganie i ograniczanie
negatywnych skutków dla ludzi
i środowiska spowodowanych
zjawiskami pogodowymi takimi
jak powodzie i susze.
Kształtowanie świadomości
ekologicznej i poszanowania dla
środowiska przyrodniczego
mieszkańców powiatu
nowodworskiego;
Prowadzenie działań
związanych z edukacja dla
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Problem ekologiczny

Główne przyczyny występowania
problemu

Priorytety
zrównoważonego rozwoju przez
Starostwo Powiatowe;
Promowanie
materiałów/wydawnictw
w zakresie edukacji
ekologicznej;
Promowanie postaw opartych na
idei zrównoważonej i
odpowiedzialnej konsumpcji.

Brak faktycznego zaangażowania
w optymalizowanie działań na rzecz
środowiska, wynikający
w dużym stopniu z braku
zrozumienia koncepcji systemu
zarządzania środowiskiem;

Działania systemowe w
ochronie środowiska

Instrumentalne traktowanie systemu
przez zainteresowane strony np.
przedsiębiorców zarządzania
środowiskowego ukierunkowane
jedynie na uzyskanie certyfikatu;

Zachęcanie i upowszechnianie
zastosowania systemów
zarządzania środowiskowego
w przedsiębiorstwach oraz
innych instytucjach;
Promowanie systemów
zarządzania środowiskowego;
Zachęcanie społeczeństwa do
opiniowania projektów oraz
udziału w postępowaniach na
rzecz ochrony środowiska;

Brak skutecznych mechanizmów
stymulujących uczestnictwo
przedsiębiorstw
i instytucji w systemach zarządzania
środowiskowego;

Odpowiedzialność za szkody
w środowisku zgodnie z zasadą
„zanieczyszczający płaci”;

Znikoma liczba podmiotów, które
przystąpiły do systemu EMAS;

Zapobieganie powstawaniu
i usuwanie szkód w środowisku.

problemy z ustaleniem sprawcy za
szkody w środowisku.
Rozdział 7 - Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko,
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne
W rozdziale tym przedstawiono obszary priorytetowe, które zostały wybrane
po przeanalizowaniu aktualnego stanu środowiska na terenie powiatu nowodworskiego.
Przeanalizowano możliwy wpływ zaplanowanych zadań na poszczególne elementy:











Obszary Natura 2000,
Różnorodność biologiczna - rośliny,
zwierzęta,
Ludzie,
Woda,

Powietrze i klimat,
Powierzchnia ziemi,
Krajobraz,
Zasoby naturalne,
Zabytki i dobra materialne.

Oddziaływania te mogą być pozytywne lub negatywne, krótko- średnio- lub długoterminowe,
pośrednie lub bezpośrednie oraz stałe i chwilowe.
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Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych
niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto
oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Analiza wpływu realizacji zaplanowanych zadań w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu nowodworskiego pozwoliła wskazać na działania o potencjalnym znaczącym
oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania na środowisko zaplanowanych działań
zdecydowanie przeważają nad negatywnymi.
Stwierdzenie negatywnych oddziaływań można wyeliminować poprzez stosowanie
odpowiednich działań minimalizujących oraz zastosowanie procedur wynikających z obowiązujących
przepisów.
W rozdziale 7 przedstawiono Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne
komponenty
środowiska
i
na
człowieka
zadań
przewidzianych
do
realizacji
w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego w postaci tabeli
wraz z opisem możliwych do wystąpienia oddziaływań.
Rozdział 8 – Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Na podstawie wykonanych analiz nie stwierdzono możliwości występowania oddziaływań
transgranicznych związanych z realizacją Programu.
Rozdział 9 - Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
W rozdziale tym przedstawiono sposoby minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań
związanych z realizacją zadań zawartych w Programie należą do nich;















ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją Programu oraz systematycznym
monitoringu stanu środowiska, o analizie wyników i podejmowaniu adekwatnych działań
do otrzymanych wyników,
egzekwowanie i przestrzeganie zapisów wynikających z wydanych decyzji administracyjnych,
regulaminów i przepisów prawnych,
ścisła współpracy z innymi instytucjami dysponującymi danymi na temat stanu środowiska
(m.in. WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),
prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej,
edukacja ekologicznej społeczeństwa,
wzmocnienie funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska.
odpowiednio dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji (a w przypadku inwestycji
liniowych ich przebiegu) uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze
i występowanie zabytków,
odpowiednio staranne przygotowanie projektu, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony
środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji,
odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w szczególności
w sąsiedztwie obszarów szczególnie wrażliwych na negatywne oddziaływanie, obiektów
zabytkowych oraz siedzib ludzkich,
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji
pracy ograniczających wpływ na środowisko w fazie budowy, oraz eksploatacji,
dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, maskowanie
(wkomponowywanie w otoczenie) elementów dysharmonijnych dla krajobrazu
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Rozdział 10 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
W rozdziale przedstawiono możliwości alternatywne dla zadań z Programu a także wskazano
trudności jakie napotkano przy sporządzaniu Prognozy.
Zaproponowane w Programie cele są spójne z innymi dokumentami strategicznymi szczebla
wyższego, a w szczególności ze Strategią Rozwoju Kraju oraz z dokumentami przyjętymi na szczeblu
regionalnym i lokalnym. W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym
kontekście nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia.
Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości
precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Jako warianty alternatywne dla zaplanowanych przedsięwzięć można rozważać: warianty
lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant
niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni.
Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu mogłyby być znacznie dotkliwsze dla
środowiska i ludzi.
Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to
przede wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu
odpowiednich środków na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość
wystąpienia konfliktów społecznych oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne
inwestycje.
Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności
zapisów analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania
w ramach konkretnych działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny
oddziaływania.
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