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WPROWADZENIE 

 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z 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. 2013r. poz. 1235 ze zm.), (zwanej dalej: ustawą ooś).  Zgodnie z art. 46 w/w ustawy 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 

1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; 

2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, 
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub 
przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których 
realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie  na obszar Natura 2000 jeżeli 
nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z 
tej ochrony.”   

Zapisy te stanowią transpozycję postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27.06.2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Art. 3. ust. 2. pkt. A 
Dyrektywy SOOŚ przewiduje przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w 
odniesieniu do wszystkich planów i programów, które są przygotowywane dla rolnictwa, 
leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki odpadami, 
gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, planów zagospodarowania przestrzennego 
lub użytkowania gruntów, i które ustalają ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję 
dotyczącego projektów wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG. 

Zgodnie z wymogami prawa sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego, której celem jest ocena środowiskowych 
skutków realizacji przewidzianych w Strategii zamierzeń.  
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STRESZCZENIE PROGNOZY W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, przeprowadzanej zgodnie z ustawą ooś, dla projektu Strategii Rozwoju 
Powiatu Wołomińskiego (SRPW lub Strategii). Celem Prognozy jest kompleksowa analiza 
możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, działań objętych 
wsparciem. Analiza ta obejmuje również ocenę występowania oddziaływań 
skumulowanych, analizę możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby 
działań kompensacyjnych. 

Ocena projektu Strategii w kontekście uwzględnienia celów ochrony środowiska, zawartych 
w dokumentach międzynarodowych, krajowych i regionalnych wykazuje zbieżność zapisów 
z dokumentami wyższych szczebli. Zasada zrównoważonego rozwoju została 
uwzględniona w priorytetach oraz działaniach do nich przypisanych, a także 
w przykładowych projektach, które mogą być objęte wsparciem. SRPW przyczyni się, 
zatem do osiągnięcia równowagi w wymiarze społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym. 

Najistotniejszym elementem przeprowadzonych badań w zakresie prognozy oddziaływania 
na środowisko ocenianego dokumentu było wskazanie potencjalnych oddziaływań na 
poszczególne komponenty środowiska. Przewidywane oddziaływania zostały 
przedstawione w podziale na poszczególne komponenty środowiska, uwzględniając czas 
trwania (krótko-, średnio- i długoterminowe) oraz rodzaj tych oddziaływań (bezpośrednie i 
pośrednie).  

Projekty ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego, podzielono na dwie kategorie, 
tj. zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne.  

Przy analizie wpływu na środowisko poszczególnych kierunków i realizowanych w nich 
zadań inwestycyjnych wymienionych w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego, 
podzielono je na trzy grupy: 

 

I grupa to zadania związane z modernizacją i budową dróg w tym budową i rozbudową 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (kanalizacji sanitarnej i deszczowej), 

oświetlenia ulicznego, gospodarowania odpadami, budowa systemu ścieżek rowerowych 

budowa miejsc parkingowych na obszarze powiatu, w tym parkingów przy liniach 

kolejowych oparte na systemie „Parkuj i Jedź”. 

Kierunki  wchodzące w skład tej grupy to: 

 

1. Kierunek rozwoju 3.3.- Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej 
oraz poprawa powiązań komunikacyjnych  

 
2. Kierunek rozwoju 3.5. - Ochrona środowiska naturalnego 
 
 

II grupa to zadania w ramach, których będą wykonywane prace (w różnym zakresie w 
zależności od zadania), tj. budowa nowych obiektów, modernizacje obiektów 
dydaktycznych, termomodernizacja budynków, budowa obiektów rekreacyjnych, odnowa 
obszarów zielonych, rewitalizacja, budowa sygnalizacji świetlnej, separacja ruchu pieszego 
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i rowerowego poprzez budowę spowalniaczy ruchu, budowa ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż głównych szlaków drogowych; budowa infrastruktury drogowej, dotyczącej 
ograniczania nadmiernej emisji zanieczyszczeń i hałasu; Budowa powiatowego system 
ostrzegania o zagrożeniach. 

Kierunki wchodzące w skład tej grupy to: 

 Kierunek rozwoju 3.1. - Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  

 

 Kierunek rozwoju 3.2. - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  

 

 Kierunek rozwoju 3.4. - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie 
wołomińskim 

 

III grupa to zadania w ramach, których będą wykonywane obiekty infrastruktury 

turystycznej, boiska, oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie lokalnego 

dziedzictwa historycznego i kulturowego, poprzez odnawianie i konserwację obiektów 

architektury sakralnej, lokalnych pomników historii i miejsc pamięci, poprawa stanu 

istniejących szlaków turystycznych oraz tworzenia nowych szlaków. Dostosowanie 

zaplecza turystycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 

Kierunki wchodzące w skład tej grupy to:   

 

1. Kierunek rozwoju 4.1. - Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 

 
2. Kierunek rozwoju 4.2. - Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystyczno – 

rekreacyjnej 

 

3. Kierunek rozwoju 4.3. - Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju 
turystyki 

 

Potencjalny wpływ na poszczególne komponenty środowiska będzie miała realizacja 
kierunków inwestycyjnych, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich 
bezpośredniej realizacji, powodując przejściowe uciążliwości. W przypadku przedsięwzięć 
związanych przede wszystkim z budową i modernizacją dróg ich eksploatacja może 
powodować pewne uciążliwości dla środowiska na etapie ich eksploatacji. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż żadne z kierunków 
nieinwestycyjnych nie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.). Zarówno realizacja jak i 
eksploatacja tego typu inicjatyw nie będzie wiązała się z oddziaływaniem na środowisko.  
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Podsumowanie oddziaływań  

Zadania inwestycyjne grupa I - Etap realizacji zadań. 

Największy wpływ na środowisko w trakcie budowy będą miały: 

a) Emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach spalinowych 
pojazdów mechanicznych używanych w trakcie prac budowlanych - określenie skali 
oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji nie jest 
możliwe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie związane z 
pracami budowlanymi nie podlega normowaniu (emisja niezorganizowana). Jednak nie 
ulega wątpliwości, że tego rodzaju prace nie są obojętne dla ludzi przebywających w 
pobliżu, szczególnie mieszkańców okolicznych domów i powodują w tym czasie pewną 
uciążliwość. Niezorganizowaną emisję pyłu z placu budowy należy ograniczać poprzez: 

- zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na 
pryzmach (piasek);  

- stosowanie „myjki” do oczyszczania kół, a przede wszystkim zamiatanie na mokro 
odcinka ulicy, na który wyjeżdżają samochody z budowy; 

- unikanie warunków sprzyjających pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiału 
(np. załadunek i rozładunek ciężarówek); 

- szybkie zagospodarowanie powierzchni, która została odsłonięta i przez to narażona 
na emisję wiatrową (np. obsadzanie trawą, itp.). 

b) Możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego spowodowanego pracą 
sprzętu mechanicznego, lokalizacja zaplecza budowy - aby zminimalizować 
niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował sprzęt powinno 
zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą 
nieprzepuszczalną lub na terenie, z którego możliwe jest ujęcie zanieczyszczonych wód 
opadowych i wstępne oczyszczenie przed odprowadzeniem do odbiornika. Oprócz tego, 
stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany. 
Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących wyciekami 
ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo–
wodnego. Na placu budowy należy zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom. 

c) Powstawanie odpadów w czasie wykonywania robót ziemnych i budowlanych  - odpady 
powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku odpadów 
niebezpiecznych każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany 
oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich 
odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie tego typu odpadów. 

d) Propagacja hałasu spowodowana pracą sprzętu mechanicznego – przy organizacji 
placu i planu budowy należy stosować urządzenia, które będą spełniały przedstawione 
kryteria dotyczące ich mocy akustycznej, wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 
263, poz. 2202, zm.). Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych prace budowlane 
powinny być prowadzone tylko w porze dziennej. Ograniczenie emitowanego hałasu oraz 
wibracji można także osiągnąć poprzez m.in.: prowadzenie rozładunku pojazdów przy 
wyłączonym silniku; izolowanie głośnych procesów i ograniczanie dostępu do obszarów 
zagrożonych hałasem; ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów i 
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ekranów akustycznych; stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia 
odbić dźwięku; stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas. 

e) Wpływ na elementy przyrodnicze -  w celu ograniczenia negatywnego wpływu na 
istniejące zadrzewienia należy przesadzać a nie wycinać kolidujące z budową drzewa; 
odpowiednio zabezpieczać drzewa usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
przeprowadzanych prac budowlanych. Można to osiągnąć również poprzez 
zabezpieczenie pni (np. deskami, a następnie obwiązanie sznurem lub drutem 
zabezpieczającym przed odkryciem). W trakcie wykonywania instalacji podziemnych może 
nastąpić uszkodzenie korzeni. Najlepszym czasem na wykonanie tych czynności jest okres 
spoczynku roślin, ponieważ ciężki sprzęt budowlany może zniszczyć korzenie drzew w 
obrębie wykopów. Wszelkie roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być 
wykonywane ręcznie w zasięgu rzutu korony lub w promieniu określonym przez dwukrotną 
wartość obwodu pnia u podstawy. Odsłonięte korzenie drzew na czas budowy powinny 
zostać okryte np. matami ze słomy lub tkanin workowatych, które zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem i wysychaniem. Wykopy w obrębie rzutu korony należy zasypywać glebą 
urodzajną w celu umożliwienia rozwoju systemu korzeniowego (rekompensata straty 
fragmentów systemu). 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych na terenie prowadzonych inwestycji 
oraz występowania roślin drzewiastych w najbliższym otoczeniu inwestycji należy 
przewidzieć zabezpieczenie ścian wykopu w celu uniknięcia drastycznych zmian poziomu 
wód gruntowych mających niekorzystny wpływ na istniejącą zieleń wysoką (osłabienie 
stanu zdrowotnego, podatność na infekcję, posusz w szczytowej części korony). 

W przypadku stwierdzenia występowania na terenie zainwestowania gatunków zwierząt 
podstawowym działaniem minimalizującym negatywny wpływ jest odpowiedni dobór 
terminów prowadzenia prac budowlanych np. poza okresami rozrodczymi, lęgowymi 
ptaków  itp.  

f) inne oddziaływania  

Zadania, które mogą mieć wpływa na stan wód powierzchniowych to zadania związane z 
melioracjami oraz likwidacją hałdy odpadów niebezpiecznych. Negatywne oddziaływania 
na wody związane będą głównie z etapem prowadzenia prac budowlano-remontowych. 
Potencjalne oddziaływania polegać mogą na przedostawaniu się szkodliwych substancji do 
wód. Szczególną uwagę należy zwrócić na etap realizacji zadania polegającego na 
likwidacji hałdy odpadów niebezpiecznych. Dlatego też prace te powinne być prowadzone 
na podstawie wymaganych pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Ponadto, realizacja tych przedsięwzięć może zaburzać stosunki wodne. Oddziaływania te 
będą mieć raczej charakter bezpośredni i krótko- lub średnioterminowy.  

Zadania inwestycyjne grupa I - Etap eksploatacji zadań. 

Realizacja celów operacyjnych określonych w grupie I – SRPW (przyczyniając się do 
osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie), przyczyni się jednocześnie do 
poprawy warunków życia na terenie objętym strategią. Po realizacji celów operacyjnych 
ujętych w Strategii nie zmieni się zasadniczo funkcja tych terenów. Poprawie ulegnie 
estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej, co korzystnie wpłynie na wizerunek 
obszaru.  

Realizacja SRPW będzie miała wpływ na takie zagadnienia ochrony środowiska jak:  

 jakość powietrza,  

 hałas,  
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 wody powierzchniowe ze względu na realizację zadań związanych z budową i 
modernizacją dróg,  

 krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych z poprawą estetyki 
przestrzeni publicznej, 

 klimat, 

 człowieka, 

 zabytki. 

 

Zadania inwestycyjne grupa II i III – Etap realizacji zadań. 

Największy wpływ na środowisko w trakcie budowy będą miały: 

 Emisja substancji gazowych i pyłowych pochodzących ze spalania paliwa w silnikach 
spalinowych pojazdów mechanicznych używanych w trakcie prac budowlanych, ma 
niewielki zasięg jest krótkotrwała ściśle związana z pracą sprzętu budowlanego. 
Należy również  wspomnieć o niezorganizowanej emisji pyłu z placu budowy, którą 
należy ograniczać poprzez : 

o zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na 
pryzmach (piasek);  

o stosowanie „myjki” do oczyszczania kół, a przede wszystkim zamiatanie na mokro 
odcinka ulicy, na który wyjeżdżają samochody z budowy; 

o unikanie warunków sprzyjających pyleniu podczas przesypywania sypkiego 
materiału (np. załadunek i rozładunek ciężarówek); 

o szybkie zagospodarowanie powierzchni, która została odsłonięta i przez to 
narażona na emisję wiatrową (np. obsadzanie trawą, itp.). 

 Hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego – w celu ograniczenia uciążliwości 
akustycznych prace budowlane powinny być prowadzone tylko w porze dziennej. 
Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez m.in.: 
prowadzenie rozładunku pojazdów przy wyłączonym silniku; izolowanie głośnych 
procesów i ograniczanie dostępu do obszarów zagrożonych hałasem; ograniczenie 
propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów i ekranów akustycznych; stosowanie 
materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku; stosowanie 
harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas. 

 możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego spowodowanego pracą 
sprzętu mechanicznego, lokalizacja zaplecza budowy – należy ograniczyć poprzez 
organizację zaplecza budowy na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą 
nieprzepuszczalną lub na terenie, z którego możliwe jest ujęcie zanieczyszczonych 
wód opadowych i wstępne oczyszczenie przed odprowadzeniem do odbiornika. 
Oprócz tego, stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco 
monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, 
skutkujących wyciekami ropopochodnych oraz zminimalizuje również  potencjalne 
zagrożenie dla środowiska gruntowo–wodnego.  

 Możliwość zniszczenia gleb – ze względu na lokalizację planowanych działań na 
terenie zurbanizowanym nie wystąpi negatywny wpływ na gleby służące produkcji 
rolnej. 
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 Wpływ na elementy przyrodnicze:  

o drzewa - w celu ograniczenia negatywnego wpływu na istniejące zadrzewienia 
należy przesadzać a nie wycinać kolidujące z budową drzewa; odpowiednio 
zabezpieczać drzewa usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych 
prac budowlanych np. poprzez zabezpieczenie pni drzew; Uszkodzenie korzeni 
może także nastąpić przy wykonywaniu instalacji podziemnych. Najbardziej 
niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie)  
oraz zimą (przemarznięcie). Najbezpieczniej, gdy rośliny są w okresie spoczynku. 
Ponieważ, ciężki sprzęt budowlany może zniszczyć korzenie drzew w obrębie 
wykopów, wszelkie roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być 
wykonywane ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew na czas budowy powinny zostać 
okryte np. matami ze słomy lub tkanin workowatych. 

o ptaki, nietoperze - ze względu na możliwość występowania gatunków ptaków 
objętych ochroną oraz nietoperzy w dziuplach drzew stanowiących kryjówki, dla ich 
ochrony konieczne jest zachowanie starodrzewia oraz wskazane jest wieszanie 
specjalnej konstrukcji budek lęgowych. Na poddaszach i strychach 
rewitalizowanych budynków mogą również występować gatunki ptaków objętych 
ochroną oraz nietoperzy, w związku z tym rewitalizacja budynków i innych obiektów 
budowlanych winna być poprzedzona  przeglądem budynku przy udziale specjalisty 
ornitologa i chiropterologa. Ponadto, o fakcie stwierdzenia obecności ptaków lub 
nietoperzy należy zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i 
postępowanie zgodnie z jego wskazaniami.  

 Odpady powstające w czasie wykonywania robót ziemnych i budowlanych  powinny 
być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku 
odpadów niebezpiecznych każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i 
przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z 
zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie tego typu odpadów.  

 

Zadania inwestycyjne grupa II i III - Etap eksploatacji zadań 

Realizacja przedmiotowych projektów określonych w SRPW, przyczyniając się do 
osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się jednocześnie do poprawy 
warunków środowiskowych na terenie objętym opracowaniem.  

Realizacja SRPW będzie miała pozytywny wpływ na takie zagadnienia ochrony środowiska 
jak:  

a) krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych z poprawą estetyki 
przestrzeni publicznej uwzględniających krajobraz kulturowy obszaru oraz 
zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku, 

b) odpady, ze względu na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem miejsc 
sprzyjających powstawaniu dzikich wysypisk, 

c) walory przyrodnicze, w skutek realizacji zadań związanych z uporządkowaniem i 
zagospodarowaniem terenów zielonych – nowe nasadzenia drzew i krzewów. 
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Realizacja niniejszych zadań w sposób jednoznacznie pozytywny wpłynie przede 
wszystkim na estetykę, funkcjonalność, użyteczność dla mieszkańców, ale także dla 
podmiotów prowadzących działalności gospodarczą.  

Proponowane działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływania 

Zaproponowane działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływanie mają 
charakter ogólny i wskazują raczej na kierunki tych działań, które podlegać będą 
uszczegółowieniu podczas realizacji konkretnych przedsięwzięć.  

Podstawą nowych inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko powinny 
być rzetelnie przeprowadzone oceny oddziaływania na środowisko, które wykażą lub 
wykluczą faktyczny negatywny wpływ oraz wskażą wariant najmniej obciążający 
środowisko. W przypadku wszystkich przedsięwzięć istotne jest, aby na etapie realizacji i 
funkcjonowania inwestycji, preferować technologie niskoemisyjne i energooszczędne.  

Działania związane z budową, przebudową czy modernizacją dróg powinny być 
realizowane przy zastosowaniu odpowiednich środków minimalizujących, w zależności od 
potrzeb, lokalizacji inwestycji, istniejących konfliktów środowiskowych. 

 

Oddziaływania skumulowane 

Wystąpienie ewentualnych negatywnych oddziaływań skumulowanych związane będzie 
głównie z lokalizacją przestrzenną poszczególnych przedsięwzięć. Kumulacja może 
wystąpić przede wszystkim w przypadku prowadzenia podobnych przedsięwzięć, np. 
związanych z budową lub modernizacją, dróg, infrastruktury czy obiektów na tym samym 
terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Część z nich można wyeliminować lub ograniczyć 
stosując odpowiedni dobór terminów prac oraz nowoczesne, pro-środowiskowe 
technologie prowadzenia tych prac. Ograniczenia niekorzystnego wpływu na ludzi 
wynikające z kumulowania się oddziaływań w pobliżu różnych inwestycji - w fazie budowy - 
należy niwelować poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki planowania inwestycji oraz 
przemyślane gospodarowanie przestrzenią. 

 

Monitoring skutków realizacji Strategii 

Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego musi podlegać odpowiedniemu systemowi 
monitorowania. Monitoring dotyczy oceny przebiegu realizacji Strategii, jej celów. Pełni 
funkcję sprawdzającą, którą realizuje się przez systematyczne, zestawienie wykonanych 
przedsięwzięć w relacji do zapisanych celów. W związku z tym zostaną określone zadania 
(wykonane i niewykonane), a także podane przyczyny opóźnień i innych odchyleń od 
przyjętych zapisów.  

Proces monitoringu będzie polegał na zbudowaniu narzędzia sprawozdawczości i 
wskazaniu osób odpowiedzialnych za zbieranie i analizę danych. Ze względu na specyfikę  
przedsięwzięć planowanych w ramach projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego 
proponuje się, aby monitoring środowiskowy przeprowadzać co dwa lata w ciągu realizacji 
Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego. 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE  

 

1.1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY  

 

Podstawę formalno-prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego stanowią: 

1. Ustawa 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 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 
roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. 
WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 
6, str. 157); 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 
dyrektywy Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26); 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku 
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 
96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17); 

5. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, ze zm.); 

6. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, ze 
zm.); 

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 
roku w sprawie ochrony dzikich ptaków;  

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013, poz. 
1232 ze zm.); 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2013 poz. 627 ze 
zm.); 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21 ze zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie 
określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001, Nr 
92, poz. 1029); 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). 
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1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY  

 

Podstawowym celem prognozy jest ocena proponowanych skutków oddziaływania na 
środowisko celów i kierunków proponowanych w projekcie Strategii Rozwoju Powiatu 
Wołomińskiego oraz ustalenie, czy przyjęte cele i kierunki działań gwarantują 
bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i 
zrównoważonemu rozwojowi.   

Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków 
środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień ocenianego 
dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstania w przyszłości 
konfliktów i zagrożeń w środowisku. 

 

1.3. METODYKA OPRACOWANIA PROGNOZY  

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego 
wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres prognozy i stopień 
szczegółowości uzgodniono z organami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Warszawie pismem z dnia 2 lipca 2015r. sygn. WOOŚ-I.411.188.2015.DC oraz z 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie pismem z dnia 
15.06.2015r. sygn. ZNS.9022.1.00095.2015.MK. 

Zgodnie z art. 54 ustawy ooś1 organ opracowujący projekt dokumentu poddaje go wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a 
także zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko.   

W prognozie analizowano konkretne zapisy projektu SRPW dotyczące propozycji celów 
strategicznych, operacyjnych, przykładowych typów interwencji i kluczowych projektów 
rozwojowych. W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w 
oparciu o dane literaturowe oraz doświadczenie autorów, które zestawiono z różnymi 
lokalnymi uwarunkowaniami. Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe, 
wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące obszaru gmin 
opracowane przez inne instytucje, a dotyczące środowiska i zmian w nim zachodzących. 
Ponadto poddano analizie środowiskowe uwarunkowania etapu realizacji i eksploatacji 
celów strategicznych i, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego oddziaływania na 
poszczególne komponenty środowiska. 

 

 

 

                                                                 

1
 Ustawa 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 2013 r., poz. 
1235 ze zm.) 
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2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU 

STRATEGII ORAZ O POW IĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI  

 

2.1.  OGÓLNA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STRATEGI I ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ  

 

W efekcie spotkań warsztatowych, przeprowadzonych trzykrotnie w Wołominie,  
w których uczestniczyli radni, władze powiatu, przedsiębiorcy, mieszkańcy reprezentujący 
różne grupy zawodowe z terenu powiatu i reprezentanci administracji publicznej, powstały 
Wizja i Misja Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. Nadano im następującą treść: 

 

WIZJA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

 

POWIAT WOŁOMIŃSKI – ZIELONA RÓWNINA, 

 BOGATA PRZYRODĄ, HISTORIĄ I KULTURĄ, 

 PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I PRZEDSIĘBIORCOM 

 
 

MISJA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 
 

POWIAT WOŁOMIŃSKI, SILNY POTENCJAŁEM TWORZĄCYCH GO GMIN, 

WSPIERA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY,               

SPOŁECZNY I PRZESTRZENNY. 

 WYKORZYSTUJĄC NATURALNE WALORY PRZYRODNICZE, 

HISTORYCZNE ORAZ KULTUROWE DBA O ROZWÓJ TURYSTYKI. 

 

Cele strategiczne określone w strategii wynikają z przyjętej wizji w Strategii Rozwoju 
Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku. Wyodrębniono zatem cztery cele strategiczne, które 
są względem siebie równoważne, komplementarne i spójne. 

Wyniki prac warsztatowych oraz analitycznych jednoznacznie wskazują, iż obszar powiatu 
wołomińskiego powinien odgrywać większą rolę gospodarczą na mapie województwa 
mazowieckiego. Wielkość obszaru, ilość zamieszkujących mieszkańców (potencjalna 
wykwalifikowana siła robocza) oraz bezpośrednia bliskość miasta stołecznego Warszawy 
(znaczący rynek zbytu) powinny pozwolić w perspektywie 10 lat wzmocnić innowacyjność i 
konkurencyjność gospodarczą powiatu. 

Aby zrealizować ten cel należy podjąć działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego oraz 
istniejących i funkcjonujących już przedsiębiorstw. Jednak, w długiej perspektywie, 
podniesienie konkurencyjności powiatu nie będzie możliwe bez zwiększenia atrakcyjności 
inwestycyjnej obszaru. 
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Konkurencyjność gospodarki (w tym lokalnej) jest dziś uzależniona nie tylko od warunków 
ekonomicznych i prawnych, ale nade wszystko od jakości kapitału ludzkiego. Tym samym, 
edukacja osób dorosłych (kształcenie ustawiczne), dzieci i młodzieży nie może odbywać 
się bez uwzględnienia wpływów lokalnej gospodarki, tworzących ją podmiotów i ich kadr. 
W powiecie wołomińskim istnieje potrzeba zorganizowania takiego systemu współdziałania 
z samorządami gminnymi oraz podmiotami kształcącymi młodzież  
i dorosłych, aby kierunki kształcenia były dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku 
pracy. Ponadto należy podjąć działania, które będą wspierać dorosłych mieszkańców 
powiatu poprzez kursy służące przekwalifikowaniu zawodowemu. Równocześnie można 
organizować kursy i szkolenia stymulujące aktywizację zawodową osób nieaktywnych 
zawodowo. Obok elementów edukacyjnych należy podjąć starania w celu stworzenia 
kompleksowego systemu prowadzenia doradztwa zawodowego dla mieszkańców powiatu 
wołomińskiego. Aktywne wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego nie może się odbywać bez 
działań służących prowadzeniu stałego monitoringu lokalnego rynku pracy w zakresie 
planów i potrzeb zatrudnieniowych przedsiębiorców, które powiat może realizować między 
innymi poprzez wzmocnienie instytucjonalne i organizacyjne powiatowej rady zatrudnienia. 

 

 

Przedsiębiorstwa już funkcjonujące na terenie powiatu wołomińskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które utworzone zostały przez osoby zamieszkujące teren 
powiatu stanowią największy zasób gospodarczy. Wynika to stąd, że lokalna  

 

Przedsiębiorstwa już funkcjonujące na terenie powiatu wołomińskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które utworzone zostały przez osoby zamieszkujące teren powiatu 
stanowią największy zasób gospodarczy. Wynika to stąd, że lokalna przedsiębiorczość 
stanowi wyraz rozwoju opartego na czynnikach endogenicznych – znajdujących swoje 
źródło czy to na poziomie ludzkim czy w kontekście istniejących zasobów naturalnych czy 
chociażby tzw. renty położenia. Wskazany model rozwoju jest najbardziej cenionym ze 
względu na jego niepodważalną trwałość i względną niezależność od czynników 
zewnętrznych. Aby osiągnąć wysoki poziom lokalnej przedsiębiorczości trzeba mieć na 
uwadze potrzebę stałego rozwoju oraz wzmacniania konkurencyjności.  

W ramach wspierania lokalnej przedsiębiorczości można podjąć działania doradcze  
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zmierzające do tworzenia 
dogodnych warunków powstawania nowych zakładów pracy np. poprzez stworzenia 
„ogólnopowiatowego” systemu ulg podatkowych. Działania wspierające mogą skupiać się 
wokół wspomagania kompetencji miękkich np. poprzez organizację szkoleń oraz 
doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, organizacji 
szkoleń  
i poradnictwa zawodowego na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy wspierania 
samozatrudnienia. Obok wskazanych działań istotne jest podjęcie przedsięwzięć służących 
wspieraniu lub powstaniu nowych instytucji otoczenia biznesu np. inkubatora 

Kierunek rozwoju 1.1. 

Kształtowanie warunków rozwoju kapitału ludzkiego  

Kierunek rozwoju 1.2. 

Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  
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przedsiębiorczości, parku naukowo-technologicznego. Zwłaszcza IOB-y zorientowane na 
innowacje np. jednostki badawczo-rozwojowe będą służyły wspólnemu wspieraniu  
i promowaniu konkurencyjności wołomińskich przedsiębiorców. 

Elementami, które powyższe przedsięwzięcia mogłyby wzmocnić mogą być działania 
związane ze stworzeniem narzędzia monitoringu przedsiębiorczości powiatu 
wołomińskiego, jak również opracowanie przy jak najszerszym udziale przedstawicieli 
organizacji przedsiębiorców z terenu powiatu wspólnego programu/planu rozwoju 
gospodarczego.. 

 

 

 

 

 

 

Ważnym stymulatorem wzrostu każdego obszaru są inwestorzy zewnętrzni. To często 
dzięki nim podnosi się innowacyjność obszaru, wzmacnia kapitał ludzki i prężniej rozwijają 
lokalne firmy. Potencjał powiatu wołomińskiego związany z układem komunikacyjnym 
(istniejące i planowane drogi ekspresowe i kolejowe), bliskością Warszawy, wolnymi 
gruntami pozwalają wykorzystać te walory do przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych, jak  
i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Właściwe wykorzystanie położenia oraz dostępnych 
zasobów lokalnych zwiększy atrakcyjność inwestycyjną powiatu. W tym celu należy jednak 
przedsięwziąć szereg kompleksowych działań, które przygotują władze gmin i powiatu do 
przyjęcia nowych inwestorów. 

Przede wszystkim trzeba podjąć działania w celu utworzenia stref przemysłowych na 
terenie powiatu czy to poprzez wykorzystanie już istniejących obszarów przeznaczonych 
do rozwoju gospodarczego czy też poprzez pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje 
poprzez wykup, scalanie lub zamianę gruntów. Nie może się to odbywać bez późniejszego 
przygotowania tych terenów pod inwestycje (uzbrajanie). Należy również podjąć kroki, 
które dotyczyć będą integracji planowania przestrzennego w skali całego powiatu, 
zwłaszcza dotyczących terenów inwestycyjnych. W oparciu o tak podjęte działania należy 
również zadbać, aby na terenie powiatu powstała strefa lub podstrefa  ekonomiczna.  

Obok aktywności związanej z rozwojem przestrzennym i infrastrukturalnym, ważne jest 
przygotowanie elementów „około biznesowych”. Może to być rozwijanie lub tworzenie 
systemu zachęt dla inwestorów zewnętrznych (np. ulg podatkowych) czy stworzenie 
ułatwień organizacyjno-administracyjnych. Ostatnim, jeżeli nie najważniejszym elementem 
wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu wołomińskiego będzie przygotowanie a 
następnie profesjonalna promocja oferty inwestycyjnej powiatu, czy to w kraju jak i 
zagranicą. 

 

 

 

 

 

Kierunek rozwoju 1.3. 

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu wołomińskiego 
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Konieczność rozwoju gospodarczego danego obszaru nie jest jedynym panaceum na 
rozwiązywanie problemów na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Nawet 
najbogatsze obszary borykają się z problemami społecznymi takimi jak: wykluczenie 
społeczne czy bierność obywatelska. Przed powiatem wołomińskim, ze względu na jego 
nierównomierny przestrzennie potencjał społeczny, stoją szczególne wyzwania rozwojowe.  

W tym kontekście konieczne jest podjęcie działań, które przeciwdziałałyby zjawiskom 
osłabiającym kondycję społeczną i kapitał ludzki, takim jak: bezrobocie, ubóstwo, starzenie 
się społeczeństwa, niepełnosprawność, nierówny dostęp do dóbr publicznych. Równie 
istotne w realizacji niniejszego celu strategicznego wydają się działania związane z 
ochroną zdrowia, bezpieczeństwem, kształceniem dzieci i młodzieży, jak i kształtowaniem 
postaw obywatelskich.  

Realizacja tak zarysowanego celu strategicznego może się odbywać poprzez realizację 
poniższych kierunków rozwoju. 

 

 

 

 

 

Działania związane z szeroko pojętym przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 
należą do jednych z podstawowych zadań samorządu terytorialnego. Powiat lub jego 
służby mogą realizować je poprzez przedsięwzięcia mające na celu niwelowanie skutków 
bezrobocia czy upowszechnianie kształcenia ustawicznego. Odrębny pakiet powinien 
dotyczyć wspierania i aktywizacji mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. W tym kontekście istotnym aspektem aktywności władz będzie intensywna 
realizacja programów profilaktycznych: przeciwdziałania uzależnieniom m.in. 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. Dysproporcje społeczne można również 
niwelować poprzez współdziałanie z instytucjami rynku pracy, opieki społecznej oraz 
szkoleniowymi w celu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy 
zawodowym.   

Istotnym obszarem, który w obecnym społeczeństwie nie powinien pozostać bez wsparcia 
poprawy kondycji fizycznej społeczeństwa. W tym kontekście istotne są działania służące 
poprawie stanu zdrowia zarówno na poziomie oddziaływania prewencyjnego jak  
i z uwzględnieniem jakości usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych przez 
powiatowe służby medyczne. Z perspektywy realizacji strategii ważne będzie  tworzenie i 
realizacja programów profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia czy zapewnienie 
dostępności  

Cel strategiczny Nr 2 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA MIESZKAŃCÓW 
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

Kierunek rozwoju 2.1 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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i wysokiej jakości usług poprzez wdrażanie programów prozdrowotnych oraz podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych personelu.  

Osobnym obszarem oddziaływania będzie podjęcie działań służących ciągłemu  
i równomiernemu kształceniu dzieci i młodzieży na terenie powiatu. W tym celu należy  
w większym zakresie wykorzystywać powiatową bazę oświatową i kulturalną, organizować  
w większym zakresie zajęcia pozalekcyjne czy warsztaty tematyczne. Również powinny 
zostać podjęte działania służące wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci  
i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. W odniesieniu do wskazanych grup 
wiekowych nie można zapomnieć o prowadzeniu programów edukacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania zjawiskom patologicznym czy wreszcie działań służących opracowaniu i 
wdrażaniu systemu prewencji, zwłaszcza w walce z nowymi zagrożeniami jakim są np. 
dopalacze.  

Jednym z kluczowych obszarów interwencji publicznej, jaki stoi przed powiatem, ale 
również gminami powiatu wołomińskiego jest polityka wobec osób starszych oraz 
niepełnosprawnych. Starzenie się społeczeństwa, będące zjawiskiem ogólnopolskim nie 
ominie obszaru powiatu wołomińskiego, a jego specyficzny charakter (część miejska  
i wiejska) tylko może pogłębić przepaść wewnątrz powiatu, gdyż mniejsza liczba ludzi, 
bardziej rozproszona zabudowa sprzyja alienacji społecznej i związanej z tym bezradności 
zwłaszcza wśród osób starszych. 

 

 

 

 

 

Obok przedsięwzięć mających na celu niwelowanie różnic społecznych dla prawidłowej 
realizacji celu strategicznego Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców powiatu 
wołomińskiego, konieczne jest podjęcie działań, które spowodują większy udział społeczny 
w realizacji zadań samorządu. Zwiększona aktywność obywatelska, może pomóc nie tylko 
w lepszej diagnozie problemów społecznych, ale również pozwoli na rozwiązywanie 
problemów mieszkańców powiatu poprzez oddolne kształtowanie rozwiązań. W ramach 
realizacji tego kierunku rozwoju można podjąć działania, które wzmocnią  współpracę  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami społecznymi w zakresie realizacji zadań 
publicznych, pozwolą wzmocnić aktywność obywatelską mieszkańców powiatu czy 
kształtować i wzmocnić tożsamość lokalną poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych.  
W ramach realizacji tego kierunku należy wspierać i promować ideę wolontariatu czy 
realizację zadań publicznych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy także 
intensywniej propagować możliwość realizacji przedsięwzięć lokalnych z wykorzystaniem 
instytucji inicjatywy lokalnej. 

Inny aspekt związany z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego to zobowiązania 
skierowane bezpośrednio do administracji powiatowej lub gminnej. Działaniami, które 
pozwolą wzmocnić postawy obywatelskie związane są z podnoszeniem jakości dostępu do 
informacji publicznej - jej przejrzystością, aktualnością oraz promowanie standardów 
otwartości oraz partycypacji w administracji publicznej. 

 

 

Kierunek rozwoju 2.2. 

Kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
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Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna jest podstawą, która ma zapewnić 
zrównoważony i równomierny rozwój całego obszaru. Zagospodarowanie techniczne 
decyduje również o potencjale danego obszaru i ma wpływ na procesy osiedleńcze  
i lokalizację inwestycji. W tym kontekście istotne jest zapewnienie wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, będącej „krwiobiegiem” rozwoju gospodarczego  
i procesów urbanizacyjnych.  

Dla prawidłowego rozwoju i wykorzystania istniejącego potencjału nie wystarczą jednak 
„dobre” drogi i połączenia komunikacyjne czy infrastruktura tradycyjnie rozumiana jako 
techniczna. Istotne jest również istnienie nowoczesnej infrastruktury usług publicznych tj. 
oświatowych, kulturalnych czy zdrowotnych. Kategorią inwestycji, o których nie można 
zapomnieć we współczesnym świecie, a mającymi wpływ na jakość życia jest również 
infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańców. W tym kontekście ważne jest 
dbanie zarówno o bezpieczeństwo na drogach jak również zapewnienie wysokiej jakości 
środowiska naturalnego, które ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. 
Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i zarazem rozwoju gospodarczego, jest 
wzmocnienie działań, które doprowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
powiatu. 

  

 

 

 

 

 

Świadczenie usług edukacyjnych jest jednym z podstawowych zadań powiatu. Wcześniej 
wskazane cele koncentrowały się na podniesieniu jakości kształcenia. Niniejszy kierunek 
rozwoju ma służyć przede wszystkim poprawie bazy materialnej oświaty. Przyczyni się do 
tego realizacja zadań związanych z modernizacją, termomodernizacją, rozbudową, 
remontami i doposażeniem bazy oświatowej czy utrzymaniem i modernizacją bazy 
sportowo-rekreacyjnej znajdującej się przy szkołach.  

Obok bazy oświatowej istotne jest wspieranie rozwoju dostępu mieszkańców do Internetu, 
którego znaczenie jest obecnie ogromne. Sieć osadnicza powiatu wołomińskiego, 
powoduje, iż dostęp ten jest często utrudniony, zwłaszcza w najnowocześniejszą sieć 
światłowodową. 

Obok działań związanych z rozwojem oświaty istotne są działania mające na celu 
wzmocnienie infrastruktury kultury. Rozwój materialnej bazy kultury nabiera znaczenia 
zwłaszcza w kontekście realizacji Wizji powiatu, gdzie jest mowa o bogatej „historii  
i kulturze”. Aby wzmocnić ten element usług publicznych proponuje się wykonać działania 
związane z modernizacją, termomodernizacją, rozbudową, remontem i doposażeniem 
infrastruktury kultury. Również w tej materii ważne jest wparcie instytucji kultury  

Cel strategiczny Nr 3 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ W POWIECIE  

Kierunek rozwoju 3.1. 

Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
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w nowoczesne narzędzia komunikacji z potencjalnym odbiorcą. Takim rozwiązaniem może 
być stworzenie powiatowego portalu e-kultura, który zapewnieni szerszy dostęp do dóbr 
kultury. 

 

 

 

 

 

 

Obok działań skierowanych bezpośrednio na rozwój oświaty i kultury na terenie powiatu 
wołomińskiego, należy podjąć działania, zorientowane na poprawę infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej. W tym kontekście istotne wydają się przede wszystkim zadania 
związane z poprawą bazy ochrony zdrowia. Przedsięwzięciami, które przyczynią się do 
realizacji tego kierunku mogą być rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury 
ochrony zdrowia czy stworzenie powiatowego systemu dostępu do usług zdrowotnych. Na 
oddzielną uwagę zasługują zadania związane z modernizacją SZPZOZ Szpital Powiatowy  
w Wołominie. Jednym z takich zadań powinna być rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 

Niemniej istotna jest realizacja przedsięwzięć wychodzących naprzeciw różnego rodzaju 
niepełnosprawnościom (ograniczeniom fizycznym), co w głównej mierze dotyczy osób 
niepełnosprawnych i starszych. Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie grupom 
społecznym z różnych względów ograniczonym ruchowo należy przewidzieć działania  
mające na celu rewitalizację przestrzeni publicznych i ich dostosowanie do specyficznych 
potrzeb. Dodatkową propozycją może być wsparcie procesów adaptacji pomieszczeń  
i budynków na cele opieki społecznej, zdrowia psychicznego, integracji osób starszych  
i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym kierunkiem rozwoju, który został zidentyfikowany podczas prac nad strategią 
rozwoju, jest modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej. Optymalnie rozwinięta 
infrastruktura drogowa i komunikacyjna ułatwia przepływ pracowników, podnosi 
atrakcyjność inwestycyjną jednostki i poprawia jakość życia jej mieszkańców. Jakość i stan 
dróg był wielokrotnie wskazywany, przez mieszkańców oraz respondentów badań 
społecznych, jako najpilniejszy kierunek działania w perspektywie strategicznej do 2025r 
dla powiatu wołomińskiego. W ramach realizacji tego kierunku rozwoju swój udział winny 
mieć również instytucje zewnętrzne tj. gminy, zarządcy dróg wojewódzkich czy krajowych. 
Obok działań służących poprawie istniejącego układu drogowego poprzez modernizację  
i rozbudowę dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zwłaszcza chodnikami 

Kierunek rozwoju 3.2. 

Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  

 

Kierunek rozwoju 3.3. 

Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej oraz 
poprawa powiązań komunikacyjnych  
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– bardzo ważna jest współpraca z zarządcami dróg gminnych i wojewódzkich w celu 
poprawy stanu technicznego dróg i otoczenia drogowego stanowiących oś komunikacyjną 
powiatu. Dotyczy to w szczególności działań wspierających zakończenie budowy drogi S8, 
czy planowanej drogi S17. W tym kontekście wydaje się bardzo istotna intensyfikacja 
działań, które spowodują modernizację dróg wojewódzkich 635, 634, 631.  

Czynnikiem wpływającym na poprawę dostępności komunikacyjnej Powiatu jest także 
rozwój transportu publicznego i związanej z nim infrastruktury towarzyszącej. Jednym z 
przedsięwzięć może być wparcie budowy linii tramwajowej z Warszawy do Ząbek. 
Kluczowe wydaje się w tym kontekście podjęcie negocjacji z właściwymi przewoźnikami 
autobusowymi i kolejowymi w celu poszerzenia oferty połączeń czy stworzenia 
zintegrowanego serwisu informacyjnego o środkach komunikacji publicznej w powiecie. 

System transportu, na terenie powiatu wołomińskiego, zostanie również wzmocniony jeśli 
realizowane będą przedsięwzięcia/inwestycje przyczyniające się do rezygnacji  
z transportu samochodowego (zwłaszcza indywidualnego), np. systematyczna rozbudowa 
chodników wzdłuż ciągów drogowych i budowa systemu ścieżek rowerowych, jak również 
działania, które spowodują zwiększenie liczby miejsc parkingowych na obszarze powiatu,  
w tym parkingów przy liniach kolejowych oparte na systemie „Parkuj i Jedź”. 

Ważnym element zwiększającym atrakcyjność powiatu byłoby również utworzenie lotniska 
publicznego (General Aviation) ograniczonej certyfikacji, obsługującego lotnictwo 
rekreacyjne, sportowe i biznesowe Warszawy i Mazowsza Wschodniego. Działanie to obok 
funkcji „komunikacyjnej”, byłoby istotnym wzmocnieniem potencjału gospodarczego 
powiatu, gdyż zapewniłoby łatwiejszy dostęp partnerom gospodarczym do stref rozwoju 
przedsiębiorczości zlokalizowanych na terenie powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednie efekty modernizacji infrastruktury, zwłaszcza drogowej, nawet przy 
założeniach, że na efektywności zyska komunikacja zbiorowa, może spowodować 
zwiększenie ilości wypadków i zagrożeń dla mieszkańców powiatu. W związku z tym 
konieczne jest podjęcie takich inwestycji infrastrukturalnych, które minimalizowały będą 
negatywne skutki wzrastającego natężenia ruchu drogowego np. budowa większej ilości 
sygnalizacji świetlnej, separację ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę 
spowalniaczy ruchu, budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż głównych szlaków 
drogowych, itp. Zadaniem, które wspierać będzie te działania może być monitoring wizyjny 
szczególnie niebezpiecznych miejsc zwłaszcza, że wpłynie on również na ogólną poprawę 
bezpieczeństwa. Należy również pamiętać o podjęciu działań związanych z infrastrukturą 
drogową, dotyczących ograniczania nadmiernej emisji zanieczyszczeń i hałasu. 

Obok działań wzmacniających bezpieczeństwo komunikacyjne, bardzo ważne w skali 
powiatu są również przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa 
środowiskowego, zwłaszcza przeciwdziałanie występowaniu negatywnych skutków zjawisk 

Kierunek rozwoju 3.4. 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie 
wołomińskim 
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i katastrof naturalnych. W ramach tych przedsięwzięć należy podjąć działania wspierające 
gminy  
w procesach utrzymania w dobrym stanie rowów i przepustów drogowych, ale również 
wspierać rozwój obiektów małej retencji czy budowy polderów przeciwpowodziowych lub 
zabezpieczaniu terenów zalewowych. 

Działania dotyczące bezpieczeństwa nie mogą być realizowane bez skutecznego działania 
służb i instytucji związanych z bezpieczeństwem. Wychodząc naprzeciw takiemu 
zapotrzebowaniu proponuje się wdrożyć powiatowy system ostrzegania o zagrożeniach 
czy wspomagać integrowanie działań właściwych służb w zakresie bezpieczeństwa. 

Rosnąca liczba mieszkańców (równolegle domów i mieszkań) powoduje, iż rośnie 
zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze powiatu spowodowana słabością 
systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie niedostateczna jego jakość nie zapewnia 
odpowiednich parametrów dla rozwoju gospodarczego. Z związku z powyższym istotne 
wydają się działania, które wzmocnią presję na właściciela sieci elektroenergetycznych na 
terenie powiatu, aby przede wszystkim rozbudował oraz zmodernizował istniejące sieci. 

 

 

 

 

 

 

Ochrona środowiska na terenie powiatu wołomińskiego przede wszystkim powinna 
koncentrować się na dbałości o cenne przyrodniczo obszary, aby zapewnić dostęp do tych 
zasobów przyszłym pokoleniom.  

Istotne, z punktu jakości życia, będą także inwestycje/projekty bezpośrednio wpływające 
na poprawę jakości powietrza i wody. Istotne w tym kontekście będą przedsięwzięcia 
dotyczące wspierania i promocji odnawialnych źródeł energii i rozwiązań prosumenckich 
czy działania związane z ochroną zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
Jednocześnie należy realizować zadania, które zapewnią właściwą gospodarkę odpadami 
na terenie powiatu czy pozwolą lepiej monitorować stan środowiska na terenie powiatu lub 
informować o jego stanie.  

Istotnym działaniem wspierającym ochronę środowiska naturalnego jest 
zapewnienie/uregulowanie gospodarki przestrzennej w gminach. W ramach poprawy ładu 
przestrzennego należy dodatkowo podjąć aktywność związaną z szeroko rozumianą 
estetyzacją przestrzeni publicznej oraz poprawą jakości i dostępności tego rodzaju 
przestrzeni. Dotyczy to w szczególności urządzania i utrzymania terenów zieleni wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą.  

Środowisko naturalne składa się jednak nie tylko z flory, ale również z fauny żyjącej na 
danym terenie. W związku z powyższym istotne wydają się działania związane  
z zapewnieniem ochrony zwierzętom dziko żyjących jak i domowym.  

Wszystkie przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska winny być wspierane przez 
systematyczną edukację ekologiczną mieszkańców powiatu wołomińskiego, gdyż bez 
większej samoświadomości, iż człowiek jest główną przyczyną zanieczyszczeń nie uda się 
chronić środowiska na jego terenie. 

Kierunek rozwoju 3.5. 

Ochrona środowiska naturalnego 
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Powiat wołomiński ze względu na znajdujące się na jego obszarze bogactwo naturalne np. 
rzek: Bug, Liwiec, Długa, Osownicę, obszary chronione czy znaczny udział obszarów 
niezurbanizowanych może stanowić atrakcyjne miejsce do realizacji funkcji turystycznych. 
Obok walorów przyrodniczych obszar powiatu posiada również obiekty historyczne  
i kulturowe, które można wykorzystać w celu rozwoju funkcji turystycznej.  

Tworzenie warunków dla zrównoważonej funkcji turystycznej winno odbywać się w oparciu 
o wykorzystanie istniejących zasobów przyrodniczych, budowę lub poprawę istniejącej 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorców,   
mieszkańców i samorządów tworzących lokalne atrakcje turystyczne. 

Realizację celu strategicznego można osiągnąć poprzez działania w niżej wymienionych 
kierunkach rozwoju: 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe winno opierać 
się na trzech podstawowych filarach. Pierwszy dotyczy stworzenia zintegrowanego 
produktu turystycznego w wymiarze powiatu. Chodzi tutaj o spójną i kompleksowo 
świadczoną ofertę turystyczną. Idea zintegrowanego produktu turystycznego opiera się na 
tworzeniu oferty (sportowej, kulturalnej, historycznej, itp.) w oparciu o rozproszoną 
strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, którym towarzyszy wspólna koncepcja 
funkcjonowania, wspólny mianownik, wyróżnik produktu.  

Drugim filarem rozwoju funkcji turystycznej powinno być wspieranie lokalnych organizacji, 
firm turystycznych, mieszkańców, artystów i rzemieślników. Formy tego wsparcia mogą 
mieć charakter  szkoleń z zakresu turystyki, agroturystyki i świadczenia usług 
turystycznych. Innym pomysłem może być organizowanie otwartych imprez rekreacyjnych 
o zasięgu lokalnym i regionalnym, które powinny mieć oparcie o endogeniczne zasoby 
kulturowe i tradycje patriotyczne oraz historyczne, kultywowane na obszarze powiatu 
wołomińskiego. W tym ostatnim kontekście istotną rolę może odgrywać współpraca z 
miejscowymi artystami, rękodzielnikami czy zespołami ludowymi. W ramach tych działań 
nie można zapomnieć o realizacji przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie 
lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, które winno się realizować poprzez 

Cel strategiczny nr 4 

TWORZENIE WARUNKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ POWIATU 
WOŁOMIŃSKIEGO 

Kierunek rozwoju 4.1. 

Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo historyczne i 
kulturowe 
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odnawianie i konserwację obiektów architektury sakralnej, lokalnych pomników historii i 
miejsc pamięci. 

Trzecim filarem realizacji niniejszego kierunku rozwoju powinna być systematyczna 
promocja turystyczna powiatu wołomińskiego. Jej realizacja może mieć różnorodny 
charakter, od uczestnictwa w targach, wystawach, konferencjach w celu zaprezentowania  
produktów lokalnych powiatu, poprzez wydawanie materiałów promocyjnych, np. folderów, 
map, przewodników, a skończywszy na promocji atrakcji turystycznych powiatu w środkach 
masowego przekazu, zwłaszcza w  mediach społecznościowych. Oczywiście należy tu 
pamiętać, że promocja powinna mieć charakter kompleksowy, zintegrowany i opierać się  
o wspólne działania powiatu i wszystkich gmin. 

 

  

 

 

 

Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne jakie posiada powiat wołomiński dają 
podstawę do rozwoju turystyki. Aby funkcja turystyczna została wzmocniona należy 
zintensyfikować starania w zakresie rozwoju niezbędnej infrastruktury. Stanowić ją mogą 
nie tylko budowle, ale także wszystkie urządzenia wspomagające. Ważnym jest, aby cała 
infrastruktura była dobrze dopasowana do potrzeb i możliwości, zapewniających 
stworzenie atrakcyjnej oferty turystom celem spędzenia czasu nie tylko w sposób bierny 
ale również aktywny. W ramach niniejszego kierunku rozwoju proponuje się działania 
mające na celu wspieranie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej, tworzenie stref 
wypoczynku i rekreacji, wyznaczania miejsc na pola namiotowe, campingowe i stanice 
wodne.  

Inny pakiet działań powinien dotyczyć poprawy stanu istniejących szlaków turystycznych 
oraz tworzenia nowych szlaków. W ramach podejmowanych działań związanych z 
rozwojem i poprawą bazy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nie można zapomnieć o 
dostosowaniu tego zaplecza turystycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych i 
starszych. 

 

 

 

 

 

Jednym z istotniejszych walorów, którym dysponuje powiat wołomiński jest przyroda, 
zwłaszcza ta znajdująca się w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Z związku z tym należy 
podjąć działania związane z poprawą zagospodarowania obszarów atrakcyjnych pod 
względem turystycznym i rekreacyjnym. Takimi przedsięwzięciami mogą być inwestycje 
związane z  budową plaż i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy rzekach i 
zbiornikach wodnych. Zwłaszcza należy podjąć starania, które doprowadzą do ożywienia 
turystycznego terenów dolin rzecznych Bugu i Liwca. Można to zrealizować np. poprzez 
zagospodarowanie tych cieków wodnych na organizację rekreacji wodnej. 

Kierunek rozwoju 4.2. 

Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 

Kierunek rozwoju 4.3. 

Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju turystyki 
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 Potencjał przyrodniczy można również wykorzystać w sposób, który bezpośrednio nie ma 
charakteru turystycznego tj. wspierając rolnictwo ekologiczne i produkcję zdrowej 
żywności. Działania podjęte w tym obszarze pozwolą na uzyskanie efektu dodanego do 
rozwoju funkcji turystycznej tj. będą pozycjonować obszar powiatu wołomińskiego jako 
teren atrakcyjny przyrodniczo (bo produkujemy żywność ekologiczną i zdrową), mogą też 
być bazą dla stworzenia nowych atrakcji turystycznych np. wsi tematycznych oraz stanowić 
istotny element zintegrowanego produktu turystycznego.  

 

 

2.2. POWIĄZANIA PROJEKTU STRATEGII Z DOKUMENTAMI USTANOWIONYMI NA 

SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM 

 

Analiza spójności „Strategii rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 roku” z innymi 
dokumentami strategicznymi pozwala stwierdzić, iż cele strategiczne są zgodne z innymi 
dokumentami, regulującymi politykę rozwojową na poziomie krajowym czy regionalnym.  

Założenia strategicznych celów „Strategii rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 roku” są 
zgodne są z założeniami Strategii Europa 2020, gdyż główny nacisk kładą na ograniczenie 
wzmocnienie gospodarcze powiatu wołomińskiego, przeciwdziałanie ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu ochrony środowiska, użytkowania odnawialnych źródeł energii.  

Na poziomie krajowym do najistotniejszych dokumentów, w które wpisuje się strategia 
należy Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 
sprawne państwo (SRK 2020)2. Cele „Strategii rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 
roku” wpisują się przede wszystkim w obszar Strategiczny II.  

Konkurencyjna gospodarka SRK 2020, gdyż szczególnie zwracają uwagę na realizację 
zadań z zakresu rozwoju gospodarczego powiatu, rozwoju kapitału ludzkiego i 
społecznego oraz poprawy stanu środowiska. Równocześnie cele strategiczne wpisują się 
w do Celu III Spójność społeczna i terytorialna realizując cele związane z integracją 
społeczną. Dokument strategii wpisuje się również w Krajową Strategię Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie3., gdzie wpisuje się przede 
wszystkim w Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji 
obszarów problemowych („spójność”). 

Na szczeblu regionalnym cele strategiczne i kierunki działań wpisują się w „Strategię 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)”, gdzie realizują trzy 
cele pośrednie tj. cel 1 Rozwój kapitału społecznego i cel 2 Wzrost innowacyjności 
konkurencyjności gospodarki regionu i cel 3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz 
kształtowanie wizerunku regionu 

 

 

 

 

                                                                 

2
 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Warszawa 2012, 

https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju-kraju/ 
3
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Warszawa 2010, 

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf. 
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3. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA TERENACH 

OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ 

POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROJEKTU STRATEGII   

 

3.1. ISTNIEJĄCY STAN  ŚRODOWISKA  

3.1.1. POŁOŻENIE, RZEŹBA TERENU, KLIMAT  

 

Wołomiński powiat tworzy dwanaście gmin: Kobyłka, Mark, Ząbki, Zielonka, Dąbrówka, 
Jadów, Strachówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz i Wołomin. Powierzchnia 
powiatu według danych GUS4 wynosi ogółem 954 km2, z czego najwięcej 13,62% 
powierzchni, przypada na gminę miejsko-wiejską Radzymin, a najmniej na gminę miejską 
Ząbki (tylko 1,15 %). Obszar zamieszkuje ok. 229 tys. osób. Średnia gęstość zaludnienia 
wynosi średnio 240 osoby na km2.   

Na terenie powiatu wołomińskiego największą powierzchnie zajmują użytki rolne stanowiąc 
57,18% powierzchni (54 626 ha). Spośród nich największy udział stanowią grunty orne 
zajmując ok 37% powierzchni powiatu. Lasy zajmują 27,39%, co jest wskaźnikiem 
zbliżonym do średniej krajowej – 28%. Bardzo mały udział w strukturze przestrzennej maja 
sady i pastwiska.  

Największy udział użytków rolnych w stosunku do powierzchni gminy występuje w 
gminach: Klembów, Dąbrówka, Jadów, Poświętne, Tłuszcz i Radzymin. Najmniej – poniżej 
3% powierzchni – występuje w gminach Zielonka i Ząbki. Ponad 40% udział gruntów 
ornych charakteryzuje gminy Tłuszcz, Dąbrówka, Klembów, Poświętne. Największy 
odsetek sadów występuje w Dąbrówce, natomiast łąk w gminie Klembów.  

 

 

 

                                                                 

4
 Statystyczne Vademecum Samorządowca. Powiat Wołomiński. Urząd Statystyczny w Warszawie. Warszawa. 

2014 
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Rysunek 1 Udział procentowy powierzchni poszczególnych gmin. Źródło: GUS w Warszawie. 
Statystyczne Vademecum Samorządowca. 2014 

Omawiany obszar powiatu leży w centralnej części województwa mazowieckiego. W 
środkowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej. Zgodnie z podziałem 
fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego, powiat wołomiński położony jest w obrębie 
makroregionu Nizina Środkowomazowiecka, w trzech mezoregionach: 

 Równiny Wołomińskiej - zajmującą przeważającą część powiatu, 

 Kotliny Warszawskiej – niewielka część powiatu leżąca na zachód od Ząbek, 
Marek, rejonu Łąk Radzymińskich i Rudy, 

 południowej części Doliny Bugu.  

 

Rysunek 2 Rejony fizyczno-geograficzne. Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Centralna Baza 

Danych Geologicznych, http://web3.pgi.gov.pl/ 

Równina Wołomińska należy do typu denudacyjno-erozyjnego. To powierzchnia moreny 
dennej, która przechodzi w części północno-zachodniej i zachodniej w bardziej wyrównaną 
Równinę Radzymińską. W Kotlinie Warszawskiej i Dolinie Dolnego Bugu występuje system 

11% 
12% 

9% 

2% 
3% 

11% 14% 
11% 

11% 

7% 1% 

8% 

Udział procentowy powierzchni poszczególnych gmin 

Dąbrówka

Jadów

Klembów

Kobyłka

Marki

Poświętne

Radzymin

Strachówka



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO ROKU 2025 

 
 
 

  28 

 

tarasów nadzalewowych Narwi i Bugu z dominującym tarasem wydmowym. Na terenie 
powiatu znajdują się formy pochodzenia lodowcowego m.in. moreny czołowe oraz 
piaszczysto – żwirowe pagórki ozów i sandry z okresu zlodowacenia środkowopolskiego.  

Zgodnie z rolniczo-klimatycznym podziałem Polski według Gumińskiego5 znajduje się w 
regionie klimatycznym dzielnicy wschodniej. Pod względem klimatycznym powiat leży w 
zasięgu wpływów kontynentalnych, natomiast w centralnej części powiatu przeważają 
masy polarne. Liczba dni z mrozem i przymrozkami wynosi od 110 do 135 dni. Rejon 
należy do mało zasobnych w opady atmosferyczne. Średnia roczna suma opadów należy 
do najniższych w Polsce i wynosi około 450-500 mm. Okres wegetacyjny trwa przez 215 
dni. Temperatura powietrza wynosi średnio 7,5 - 8 ˚C Pokrywa śnieżna występuje 
przeważnie 70-80 dni w roku. Na omawianym obszarze przeważają wiatry z kierunków 
zachodnich i północno-zachodnich.  

 

3.1.2. POWIETRZE  

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, emisja zanieczyszczeń pyłowych 
wprowadzanych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na 
terenie powiatu, wykazała spadek w ostatnich latach. Spadek zaobserwowano również w 
ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych. W 2013 roku emisja dwutlenku węgla 
wynosiła 45,8 tys. ton i stanowiła 99,4% ogólnej emisji zanieczyszczeń gazowych. 
Największym obiektem energetycznym jest ZEC sp. Zo.o. zlokalizowany w Wołominie. 

Poniżej przedstawiono zestawienie sum emisji zanieczyszczeń przemysłowych, 
związanych z indywidualnym ogrzewaniem domów i transportem dla powiatu 
wołomińskiego w 2013 r. według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Warszawie.6  

Monitoring jakości powietrza omawianego obszaru przeprowadzany jest przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Oceny jakości powietrza i wynikające z 
nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Omawiany obszar 
zaliczany jest do strefy mazowieckiej o powierzchni 34 841 km², kod PL1404.7  

 

                                                                 

5
 regionalizacja wg R. Gumińskiego, 1951. 

6
 Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim w 2013 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Warszawie. Warszawa. 2014. 
7
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszaiwe. Warszawa. 2015. 
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Rysunek 3. Zestawienie sum emisji zanieczyszczeń powiatu wołomińskiego.  

Oceny jakości powietrza w strefach dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla 
ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie jest zaliczenie strefy do 
jednej z poniższych klas:  

 do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych;  

 do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o 
margines tolerancji;  

 do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines 
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.  

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza, zgodnie z 
art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią: dopuszczalny poziom substancji w 
powietrzu, dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines 
tolerancji, poziom docelowy substancji w powietrzu, poziom celu długoterminowego. Na 
podstawie oceny poziomu poszczególnych substancji dokonuje się klasyfikacji stref, w 
których są dotrzymane lub przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne lub 
docelowe oraz poziomy celów długoterminowych. Każdej strefie, dla każdego 
zanieczyszczenia przypisuje się właściwy symbol klasy. 
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Badania w tym zakresie przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Warszawie, a wyniki opublikowano w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie 
mazowieckim raport za rok 2014.”8  

Wyniki przeprowadzonej oceny poziomów substancji w powietrzu pod kątem ochrony 
zdrowia przedstawiono w tabeli. 

 

Tabela 1. Klasyfikacje stref pod kątem ochrony zdrowia
9
  

 

 

                                                                 

8
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Warszawa. 2015.  
9
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Warszawa. 2015. 

STREFA Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji pod kątem ochrony zdrowia 

NO2 SO2 CO 

 

C6H6 Pył 

PM10 

Pył 

PM2,5 

BaP As Cd Ni Pb O3 

Strefa 

mazowiecka 

A A A A C C C A A A A A 
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Rysunek 4. Obszary przekroczeń zanieczyszczeń na terenie województwa mazowieckiego. Źródło: 

WIOŚ Warszawa. 

Przeprowadzona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, ocena poziomów 
substancji w powietrzu pod kątem ochrony zdrowia wykazała, iż zarówno strefa 
mazowiecka zaliczana jest do klasy A (poziomy stężeń zanieczyszczeń nie przekraczają 
poziomów dopuszczalnych, docelowych, celów długoterminowych) ze względu na 
zawartość dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ołowiu oraz arsenu, 
kadmu, niklu do poziomu docelowego. W przypadku poziomu docelowego dla ozonu strefę 
zaklasyfikowano do klasy A, natomiast odnosząc otrzymane wyniki do celu 
długoterminowego - do klasy D2. Dotrzymanie poziomu celu długoterminowego 
analizowano na podstawie wyników pomiarów z 2014 r. Na wszystkich stanowiskach 
pomiarowych odnotowano co najmniej jeden dzień z przekroczeniem wartości 120 µg/m3, 
stąd też oceniono, że cały obszar województwa nie spełnia wymagań określonych dla 
dotrzymania poziomu celu długoterminowego, który ma zostać osiągnięty w 2020 r. Jako 
metodę wspomagającą przy klasyfikacji stref wykorzystano wyniki modelowania krajowego. 

Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 
oraz benzo(a)pirenu strefę mazowiecką zaliczono do klasy C. Poziomy stężeń pyłu PM10 
w województwie były bardzo wysokie. Pomiary prowadzone były na 19 stanowiskach 
pomiarowych. We wszystkich strefach na większości stanowisk, pomiary potwierdzają 
przekroczenia normy dobowej dla pyłu, związanej z częstością przekraczania poziomu 
dopuszczalnego. Na dwóch stanowiskach stwierdzono przekroczenia poziomu 
średniorocznego. Przy klasyfikacji stref wykorzystano również przestrzenne rozkłady 
stężeń pyłu PM10 uzyskane w wyniku modelowania, które wskazują na przekroczenia 
normy dobowej i rocznej we wszystkich strefach. W związku z tym 4 strefom nadano klasę 
C. Stężenia PM2,5 sprawdzane były w dwóch kategoriach – dotrzymania poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji oraz dotrzymania poziomu 
docelowego. Na 6 stanowiskach został przekroczony poziom dopuszczalny powiększony o 
margines tolerancji (26 µg/m3). Tylko na 4 stanowiskach nie został przekroczony poziom 
docelowy (25 µg/m3). 

Przy klasyfikacji stref wykorzystano również przestrzenne rozkłady stężeń pyłu PM2,5 
uzyskane w wyniku modelowania. We wszystkich strefach nastąpiło przekroczenie 
poziomu docelowego (25 µg/m3), dlatego otrzymują klasę C2, a także poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (26 µg/m3), dlatego otrzymują klasę 
C.  

Poziomy stężeń benzo(a)pirenu oznaczane w pyle PM10 w województwie mazowieckim 
były wysokie. Do oceny wykorzystano serie pomiarowe ze wszystkich stanowisk 
pomiarowych. Poziomy docelowe przekroczone były na 11 stanowiskach pomiarowych. 
Najwyższe stężenia odnotowano na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego 
ogrzewania budynków jest dominująca. W wyniku klasyfikacji klasę C otrzymały wszystkie 
strefy. Przy klasyfikacji metodą wspomagającą było modelowanie. Z przebiegu rocznej serii 
pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu (wyższe w okresie 
zimnym, niższe w sezonie letnim). Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w 
sezonie grzewczym jest tzw. „niska emisja” z sektora komunalno-bytowego wpływająca na 
wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych w miastach. Duży wpływ na sytuację 
aerosanitarną miasta ma również jego położenie geograficzne, rodzaj i charakter 
zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru miasta. 
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Tabela 2. Klasyfikacje stref pod kątem ochrony roślin
10

 

W klasyfikacji stref zarówno dla dwutlenku siarki, tlenków azotu jak i ozonu ze względu na 
ochronę roślin strefa mazowiecka została zaliczona do klasy A, w której stężenia 
zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych. Poziom celu 
długoterminowego dla kryterium ochrony roślin, który ma być osiągnięty do 2020 r., na 
wszystkich stanowiskach pomiarowych nie został dotrzymany. Stąd cały obszar 
województwa z wyłączeniem miast nie spełnia ww. kryterium. Strefa mazowiecka 
otrzymała klasę D2. Jako metodę wspomagającą przy klasyfikacji stref wykorzystano 
wyniki modelowania. 

 

Tabela 3. Strefy zaliczone do klasy C, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów 
przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub 
docelowych) w strefach na podstawie oceny za 2014 rok. Źródło: WIOŚ. 

 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza, wykonanej na podstawie danych WIOŚ za 2014 
r. zostały określone strefy w województwie mazowieckim, w których należy podjąć 
określone działania w celu przywrócenia na danym obszarze obowiązujących standardów 
jakości powietrza.  

W zestawieniu przedstawiono strefy według opracowania WIOŚ omawianego obszaru, dla 
których wykonano POP, ale odpowiednie normy nadal są przekraczane. W przypadku tych 
stref, zarząd województwa obowiązany jest do aktualizacji programu po okresie 3 lat od 
wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza 
uwzględniając działania ochronne dla wrażliwych grup ludności.  

 

                                                                 

10
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Warszawa. 2015. 

STREFA Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji pod kątem 

ochrony roślin 

NOx SO2 O3 

Strefa mazowiecka A A A 

 Liczba 
mieszkańców 
strefy (tys.) 

Obszary przekroczeń (ochrona zdrowia) 

Strefa powierzchnia 
strefy [km

2
] 

 B(a)P(ro
k) 

(procent  
w strefie) 

PM10(24h) 
(procent  
w strefie) 

PM10(rok) 
(procent  
w strefie) 

PM2,5(rok) 
(procent  
w strefie) 

strefa 
mazowiec
ka 

3251,2 liczba mieszkańców 
obszaru 

przekroczeń [tys.] 

1413,8 
(43) 

500,0 
(15) 

24,1 
(1) 

220,8 
(7) 

34841 Pow. obszaru 
przekroczeń [km

2
] 

1413,4 
(4) 

197,5 
(1) 

7,1 
Ponizej 1 

71,6 
Poniżej 1 
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Tabela 4. Strefy zaliczone do klasy C2 lub D2, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów 
przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub 
docelowych) w strefach na podstawie oceny za 2014 rok. Żródło: WIOŚ. 

 

Przedstawiono również listę stref omawianego obszaru, w których doszło do przekroczenia 
poziomu docelowego (PM2,5) lub poziomu celu długoterminowego (O3 i AOT40), dla 
których nie ma konieczności wykonywania POP, ale należy dążyć do obniżenia stężeń 
ocenionych substancji. Tabela określa sumę powierzchni i liczbę mieszkańców obszarów 
przekroczeń. 

 

3.1.3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE  

 

Główne cieki omawianego obszaru stanowią rzeki Narew i jej lewobrzeżny dopływ - Bug. 
Sieć hydrologiczną obszaru stanowią także rzeki Liwiec, Rządza, Cienka, Fiszor Prawy i 
Fiszor Lewy, Boruczanka, Rynia, Długa, Czarna, Beniaminówka, Dorzucha, Górznik, 
Osownica, Kobylanka, Pniewiczanka i Gołębnica. Na rzece Bug występuje zbiornik 
retencyjny Zalew Zegrzyński o powierzchni 3030 ha.  

Na terenie powiatu wołomińskiego występuje także tereny podmokłe, torfowiska oraz stawy 
i małe zbiorniki wodne głównie na terenie gmin Zielonka, Radzymin, Wołomin i Klembów.  

Jak wskazują na to wyniki badań WIOŚ11 jakość wód na terenie województwa 
mazowieckiego jest wynikiem presji związanej z poborem wody, odprowadzaniem do wód 
ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z dopływem zanieczyszczeń z tzw. źródeł 
przestrzennych. Wykonana przez WIOŚ ocena stanu wód rzecznych została opracowana 
w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008 z 2008 r.) i w 
oparciu o opracowane przez GIOŚ metodyki. Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji 
stanu ekologicznego jcw w ciekach naturalnych oraz potencjału ekologicznego w ciekach 
sztucznych i silnie zmienionych. 

Ocena jakości wód powierzchniowych przeprowadzona przez WIOŚ12 na badanym 
obszarze obejmowała monitroingiem prawie wsztystkie rzeki omawianego obszaru. 
Potencjał ekologiczny rzek określony został jako: 

 słaby – Cienka; Długa od dopływu z Rembertowa do ujścia; Beniaminówka; Liwiec; 

                                                                 

11
 Monitoring rzek http://www.wios.warszawa.pl/ 

12
 ibidem 

 Liczba 
mieszkańców 
strefy (tys.) 

Obszary przekroczeń (ochrona zdrowia) Obszary przekroczeń 
(ochrona roślin) 

Strefa powierzchnia 
strefy [km

2
] 

 PM2,5(rok) O3(8h) AOT40 

strefa 
mazowiecka 

3251,2 liczba 
mieszkańców 

obszaru 
przekroczeń [tys.] 

290,6 
(9) 

3251,2 
(100) 

nie dotyczy 

34841 Pow. obszaru 
przekroczeń [km

2
] 

78,7 
Poniżej 1 

34841 
(100) 

34841 
(100) 
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 umiarkowany – Narewod Zalewu Zegrzańskiego do ujścia; Osownica; Rządza od 
Cienkiej do ujścia;  Czarna; Zalew Zegrzyński; 

Dla większość punktów przekroczenia dotyczyły parametrów fizykochemicznych. Stan 
jednolitych części wód po określeniu spełnienia dodatkowych wymogów został określony 
jako zły.  

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zatwierdzonym 
przez Radę Ministrów (M.P. 2011 nr 49 poz. 549)13 wśród działań przewidzianych do 
realizacji jest udrożnienie rzek, remont bocznych zapór Jeziora Zegrzyńskiego, 
ubezpieczenie brzegów, zwiększenie inwestycji związanych z budową i modernizacją 
obwałowań przeciwpowodziowych, w wyniku budowy przepławek i urządzeń 
hydrotechnicznych w celu umożliwienia migracji rybom, modernizacja lub techniczne 
wyposażenie urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb 
dwuśrodowiskowych. W etapie I priorytetów udrażniania znalazły się również rzeki z terenu 
powiatu: Liwiec, Bug, Czarna.  

 

                                                                 

13
 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. M.P. 2011 nr 49 poz. 549 
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Rysunek 5. Obszary zagrożone podtopieniami. 

 

Na mapie opracowanej przez Państwową Służbę Hydrogeologiczna14 wskazano obszary 
zagrożone podtopieniami. Na omawianym obszarze zagrożone podpopieniami tereny 
obejmują północno – zachodnią część powiatu na terenie gmin Radzymini Dąbrówka 
wzdłuż koryta rzeki Bug oraz północno – wschodnią część na terenie gminy Jadów. 
Dlatego istotne jest minimalizowanie strat spowodowanych występowaniem rzek z ich koryt 
osiągalne jest poprzez zbudowanie wałów przeciwpowodziowych, zastosowanie pomp 
polderowych i pomp o zwiększonej wydajności, a także innych budowli, takich jak: jazy, 
przepusty, wały cofkowe, zbiorniki retencyjne. Istotne jest również nieprzyjmowanie 
rozwiązań przestrzennych na obszarach zalewowych, mogących doprowadzić do zalania 
lub podtapiania wodami wielkimi, natomiast w strefach służących przepuszczaniu wód 
powodziowych, przyjmowanie wyłącznie rozwiązań projektowych, zapewniających 
utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i 
ochronie ich mienia. 

 

Wody podziemne 

Powiat wołomińskiego położony jest w granicach dwóch Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP): 

 Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 222 - Dolina Środkowej Wisły (Warszawa-
Puławy) – w którego zasięgu znajduje się część zachodnia i środkowa powiatu; jest 
to zbiornik czwartorzędowy, o powierzchni 2674 km2. Obszar Wysokiej Ochrony 
(OWO) zbiornika zajmuje powierzchnię 220,7 km2. Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne wynoszą 617 [tys. m3/dobę]  

                                                                 

14
 http://www.psh.gov.pl/linki/ 
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 Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka Warszawska – położony 
we wschodniej części powiatu; o powierzchni 51000 km2. Wody podziemne w 
utworach trzeciorzędowych, tworzą mioceński i oligoceński poziom wodonośny. 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 250 [tys. m3/dobę]  
 

Dla obszarów zasilania zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego objętych 
szczególną i zwykłą ochroną, określono warunki korzystania z wód i zasady ich ochrony.  

 

 

Rysunek 6 Mapa warunków hydrogeologicznych – główne zbiorniki wód podziemnych. Żródło: 

http://www.psh.gov.pl/ 

 

W roku 2013 w województwie mazowieckim realizowane były badania w ramach:  

- monitoringu operacyjnego stanu chemicznego w sieci krajowej przez Państwowy Instytut 
Geologiczny (PIG),  

- monitoringu na obszarach narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (OSN) przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ),  

- monitoringu badawczego w rejonach: nieczynnego wylewiska osadów garbarskich w 
Radomiu, wokół składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Otwock – Świerk 
oraz wokół zlikwidowanego mogilnika przeterminowanych środków ochrony roślin w 
Zajezierzu (badania prowadzone przez WIOŚ).  

Oceny stanu chemicznego w JCWPd oraz w poszczególnych punktach badawczych 
dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w 
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), 
które wyróżnia pięć klas jakości wód:  

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości,  
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 klasa II – wody dobrej jakości,  

 klasa III – wody zadowalającej jakości,  

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości,  

 klasa V – wody złej jakości.  

W województwie mazowieckim w 2013 roku w 16 punktach (co stanowiło 84,21% otworów 
badawczych) stwierdzono wody o dobrym stanie chemicznym (klasa II i III wód, klasy I nie 
odnotowano), natomiast w 3 punktach (15,79%) - wody o słabym stanie chemicznym (klasy 
IV i V). Badaniami nie objęto punktów zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Na terenie powiatu woda pobierana jest głownie z ujęć czwartorzędowych: 

 SUW Urle – 2 studnie, wydajność 110 m3/h 

 SUW Jadów -  2 studnie, wydajność 120 m3/h 

 Krusze – 2 studnie, o wydajności 35 m3/h 

 Wola Rasztowska – studnia o wydajności  18,5 m3/h 

 Marki – 4 studnie o wydajnościach wynoszących odpowiednio 100,00 m3/d, 100,00 
m3/d, 120,00 m3/d i 500,00 m3/d 

 Tłuszcz-miasto – 2 studnie o wydajności 16+52 m3/h 

 Tłuszcz-oś. Borki – studnia o wydajności 1,5 m3/h 

 Postoliska – 2 studnie o wydajności 20+35 m3/h 

 Kozły – studnia o wydajności 33 m3/h 

 Łysobyki – studnia o wydajności 35 m3/h 

 Radzymin – 3 studnie o wydajności 150 m3/h każda 

 SUW Graniczna – 5 studni o wydajności 11 558 m3/d 

 SUW Lipińska – 2 studnie o wydajności 1 100 m3/d 

 SUW Grabie Stare – 2 studnie o wydajności 531 m3/d 

 Ząbki – studnia o wydajności 200 m3/miesiąc z ujęć oligoceńskich 

 Ząbki – studnia o wydajności 53 m3/miesiąc 

 Zielonka – łacznie 7 studni o wydajnościach: 190 m3/h, 45 m3/h, 40 m3/h i 5 m3/h. 
 

Według danych GUS za 2013 rok15, powiat wołomiński charakteryzuje jeden z wyższych 
odsetków ludności korzystających z instalacji wodociągowej w województwie (po powiecie 
ostrołęckim i zwoleńskim). Systemem sieci wodociągowej jest objęte 62,9 % ogółu ludności 
powiatu. Źródłem wody są gminne ujęcia wód podziemnych. Żadna z gmin nie korzysta z 
ujęć wód powierzchniowych. 

Zestawienie procentowe liczby ludności korzystających z instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej i gazowej przedstawiono w tabeli poniżej.  

Analiza danych wskazuje, że poziom rozwoju sieci wodociągowej na terenie powiatu 
wołomińskiego w porównaniu do pozostałych obszarów województwa jest wysoki. Stan ten 

                                                                 

15
 Powiat wołomiński. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Statystyczne Vademecum 

Samorządowca. 2014. 
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wynika z wysokiego poziomu zwodociągowania. Wśród gmin najmniejszy procent ludności 
korzystających z sieci wodociągowej charakteryzował gminę Klembów i Tłuszcz. Gminy 
Poświętne i Strachówka nie posiadają ujęć komunalnych i nie są wyposażone w sieć 
wodociągową. 

Zdecydowanie większe dysproporcje rozwoju charakteryzują sieć kanalizacyjną. 
Najwyższy wskaźnik dostępu do kanalizacji posiadają mieszkańcy gminy Ząbki i Kobyłka. 
W pozostałych gminach procent ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej jest 
niewielki. W najgorszej sytuacji pod tym względem znajduje się gmina Strachówka oraz 
gmina Poświętne.   

Równie duże dysproporcje w powiecie występują w rozwoju sieci gazowej. Najmniejszy 
odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej charakteryzuje gminę Poświętne. 
Najwyższy natomiast występuje w gminach: Zielonka i Ząbki. 

 

gmina 
% ludności korzystającej z instalacji 

wodociągowej kanalizacyjnej Gazowej 

Dąbrówka 44,3 43,5 31,6 

Jadów 54,8 13,8 0 

Klembów 17,4 31,4 53,8 

Kobyłka 70,5 76,6 84,0 

Marki 74,4 51,3 86,5 

Poświętne - - 5,3 

Radzymin 63,4 48,5 74,0 

Strachówka - - - 

Tłuszcz 36,4 10,9 21,2 

Wołomin 84,9 65,3 71,4 

Ząbki 62,1 93,0 90,2 

Zielonka 68,3 68,7 96,6 

Tabela 5. Odsetek ludności korzystającej z instalacji. Dane GUS Portrety Powiatów. 

 

Zgodnie z wykazem oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w eksploatacji na 
obszarze województwa mazowieckiego (stan na 31.12.2014)16, na terenie omawianego 
obszaru ścieki oczyszczane są w następujących oczyszczalniach: 

 Oczyszczalnia ścieków komunalnych i przemysłowych w Gminie Dąbrówka, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, projektowana maksymalna przepustowość 3570 
(m3/d), ilość ścieków w 2014 roku 432,0 (m3/d),  

                                                                 

16
 http://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/wykaz-oczyszczalni-

sci/1102,Wykaz-oczyszczalni-sciekow-komunalnych-i-przemyslowych-w-eksploatacji-na-
obszarz.html 
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 Gminna Oczyszczalnia ścików komunalnych Jadów (Oczyszczalnia w Nowym 
Jadowie) Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, 
projektowana maksymalna przepustowość 3450 (m3/d), ilość ścieków w 2014 roku 
315,2 (m3/d),  

 zakładowa Zakłady Mięsne "JADÓW" Spółka z o.o. Wójty, projektowana maksymalna 
przepustowość 120,00 (m3/d), , ilość ścieków w 2014 roku 42 (m3/d),  

 Gmina Klembów (Oczyszczalnia ścieków w Klembowie) Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Klembowie, projektowana maksymalna przepustowość 600 (m3/d), ilość 
ścieków w 2014 roku 373,6 (m3/d),   

 Gmina Klembów (Oczyszczalnia ścieków w Woli Rasztowskiej) Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Klembowie, projektowana maksymalna przepustowość 70 (m3/d), ilość 
ścieków w 2014 roku 20 (m3/d),   

 zakładowa oczyszczalnia ścieków PIT- RADWAR S.A. w Warszawie (Oczyszczalnia w 
Kobyłce), projektowana maksymalna przepustowość 120 (m3/d), ilość ścieków w 2014 
roku 101 (m3/d),   

 zakładowa oczyszczalnia ścieków "COCA-COLA" HBC Polska Sp. z o.o. w Warszawie 
Filia w Radzyminie ), projektowana maksymalna przepustowość  
3000 (m3/d), ilość ścieków w 2014 roku 1633 (m3/d),   

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Radzyminie, projektowana 
maksymalna przepustowość 5940 (m3/d), ilość ścieków w 2014 roku 1856 (m3/d),   

 Koleje Mazowieckie Spółka z o.o. (Oczyszczalnia ścieków przy ul. Pilińskiego w 
Tłuszczu), Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Spółka z o.o. 
w Starych Babicach, projektowana maksymalna przepustowość 15 (m3/d), ilość 
ścieków w 2014 roku 8,3 (m3/d),   

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu (Oczyszczalnia osiedlowa 
KOS-2 w Tłuszczu), projektowana maksymalna przepustowość 55,40 (m3/d), ilość 
ścieków w 2014 roku 13,4 (m3/d),   

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu (Oczyszczalnia Miejska), 
projektowana maksymalna przepustowość 1154 (m3/d), ilość ścieków w 2014 roku 648 
(m3/d),   

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Wołominie, projektowana 
maksymalna przepustowość 14000 (m3/d), ilość ścieków w 2014 roku 8270 (m3/d),   

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonce, projektowana maksymalna przepustowość 
1074 (m3/d), ilość ścieków w 2014 roku 290,4 (m3/d).  

 

3.1.4. GLEBY 

 

Na terenie powiatu wołomińskiego przeważają gleby bielicowe. Na podłożu gliniastym oraz 
iłowym wytworzyły się czarne ziemie. Gleby bielicowe i gruntowo–glejowe spotykamy na 
Równinie Radzymińskiej, a także na glinach zwałowych w okolicach Ręczaj i Poświętnego. 
Często występują rdzawe i brunatne bielice na pyłach, piaskach i żwirach np. w okolicach 
Tłuszcza i Jadowa. W dolinach rzecznych Rządzy i Cienkiej, w okolicy Łąk Radzymińskich 
występują gleby organiczno–mineralne, mułowe, murszowe i torfowe. Odczyn gleb jest 
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przeważnie kwaśny i bardzo kwaśny. Na obszarze powiatu występują gleby zaliczane do 
VI lub V klasy binitacyjnej. Wśród gruntów ornych przeważają gleby V i VI klasy, które 
stanowią odpowiednio 48,98% i 31,62%. Gleby średnie (IV klasy) pokrywają 1,79% terenu, 
gleby dobre (III klasy) – 1,37%.  

 

3.1.5. SUROWCE MINERALNE  

 

Według danych Bilansu Zasobów Złóż Kopalin w Polsce17 opracowanego przez 
Państwowy Instytut Geologiczny (według danych na stan 31.12.2014), na terenie powiatu 
wołomińskiego występują złoża piasków i żwirów, piasków kwarcowych, surowców ilastych 
ceramiki budowlanej oraz surowców szklarskich.  

Piaski i żwiry na omawianym obszarze według danych PIG udokumentowano złoża: 

 Borki, złoże eksploatowane, zasoby wydobywalne oszacowane są na 25 mln m3, 
wydobycie - 10 mln m3; 

 Borki I, zasoby wydobywalne oszacowane są na 1360 mln m3; 

 Kołaków, zasoby wydobywalne oszacowane są na 114 mln m3; 

 Krusze, zasoby wydobywalne oszacowane są na 1849 mln m3; 

 Sitki I, zasoby wydobywalne oszacowane są na 1548 mln m3, zasoby przemysłowe 
1548 mln m3, wydobycie - 137 mln m3; 

 Wola Ręczańska CH, zasoby wydobywalne oszacowane są na 178 mln m3; 

 Wola Ręczańska Kolno, zasoby wydobywalne oszacowane są na 84 mln m3; 

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej: 

 Dąbrówka - zasoby geologiczne bilansowe 1019 tys. m3; 

 Radzymin - zasoby geologiczne bilansowe 2358 tys. m3; 

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej: 

 Chajęty – zasoby geologiczne bilansowe 63 tys. m3; 

 Chajęty 3 – zasoby geologiczne bilansowe 276 tys. m3; 

 Chajęty 3/1 – zasoby geologiczne bilansowe 106 tys. m3; 

 Chajęty II  – zasoby geologiczne bilansowe 325 tyś. m3; 

 Ciemne I – zasoby geologiczne bilansowe 27 tys. m3; 

 Ciemne IV – zasoby geologiczne bilansowe 217 tys. m3; 

 Ciemne VI – zasoby geologiczne bilansowe 72 tys. m3; 

 Ciemne VIII – zasoby geologiczne bilansowe 42 tys. m3; 

 Guzowata – zasoby geologiczne bilansowe 6541 tyś. m3; 

                                                                 

17
 Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2012. Państwowy Instytut Geologiczny. 

Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa. 2013.  
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 Guzowata 4 – zasoby geologiczne bilansowe 182 tys. m3; zasoby przemysłowe 182 
tys. m3; wydobycie 3 tys. m3; 

 Guzowata III – zasoby geologiczne bilansowe 79 tys. m3; wydobycie 2 tys. m3; 

 Guzowata III/1 – zasoby geologiczne bilansowe 40 tys. m3; wydobycie 5 tys. m3; 

 Kobyłka R zasoby geologiczne bilansowe 44 tys. m3;  

 Kobyłka Dworkowa I - zasoby geologiczne bilansowe 13 tys. m3;   

 Kobyłka I zasoby geologiczne bilansowe 62 tys. m3;  

 Kobyłka Kolonia Chór - zasoby geologiczne bilansowe 37 tys. m3; 

 Kobyłka Kolonia Chór - zasoby geologiczne bilansowe 46 tys. m3;. 

 Kobyłka-Chór I - zasoby geologiczne bilansowe 95 tys. m3;  

 Kobyłka-Dworkowa Z - zasoby geologiczne bilansowe 24 tys. m3;  

 Kobyłka-dz.850 - zasoby geologiczne bilansowe 7 tys. m3;   

 Kobyłka-Maciołki Z - zasoby geologiczne bilansowe 14 tys. m3;  

 Kobyłka-Maciołki DM - zasoby geologiczne bilansowe 381 tys. m3;  zasoby 
przesmysłowe 322 tys. m3  

 Kobyłka-Maciołki II - zasoby geologiczne bilansowe 9 tys. m3; 

 Kobyłka-Zalasek - zasoby geologiczne bilansowe 188 tys. m3; 

 Łosie - zasoby geologiczne bilansowe 147 tys. m3;  zasoby przemysłowe 143 tys. 
m3; 

 Łosie I - zasoby geologiczne bilansowe 303 tys. m3;  zasoby przemysłowe 52 tys. 
m3;  

 Małopole II - zasoby geologiczne bilansowe 300 tys. m3;  zasoby przemysłowe 12 
tyś. m3; 

 Małopole III - zasoby geologiczne bilansowe 50 tys. m3;   

 Marki - Lisa Kuli - zasoby geologiczne bilansowe 50 tyś. m3 

 Marki-Fabryczna 82 -  zasoby geologiczne bilansowe 23 tys. m3;  

 Marki-Pole Południowe - zasoby geologiczne bilansowe 17 tys. m3;   

 Marki-Rutkowski - zasoby geologiczne bilansowe 6 tys. m3;   

 Marki-ul.Wesoła - zasoby geologiczne bilansowe 11 tys. m3;   

 Marki-Wilcza - zasoby geologiczne bilansowe 5 tys. m3;   

 Mokre - zasoby geologiczne bilansowe 25 tys. m3;   

 Mokre - dz. nr 373/2 - zasoby geologiczne bilansowe 41 tys. m3;   

 Mokre IV - zasoby geologiczne bilansowe 131 tys. m3; zasoby przemysłowe 131 
tys. m3; wydobycie 5 m3;      

 Mokre- Truszkowski, Kryski - zasoby geologiczne bilansowe 106 tys. m3; zasoby 
przemysłowe 106 tyś. m3; 
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 Mokre-Słupno - zasoby geologiczne bilansowe 170 tys. m3;   

 Nadma - zasoby geologiczne bilansowe 76 tys. m3;   

 Nowe Słupno II - zasoby geologiczne bilansowe 122 tys. m3;   

 Nowe Słupno III - zasoby geologiczne bilansowe 92 tys. m3;   

 Nowe Słupno V - zasoby geologiczne bilansowe 43 tys. m3;   

 Osinki - zasoby geologiczne bilansowe 124 tys. m3;   

 Radzymin - zasoby geologiczne bilansowe 1896 tys. m3;   

 Różewo-Marianów - zasoby geologiczne bilansowe 1501 tys. m3;    

 Słupno-Górki - zasoby geologiczne bilansowe 3 tys. m3;  

 Słupno-Wawrzynów - zasoby geologiczne bilansowe 760 tys. m3; 

 Słupno-Wawrzynów 2 - zasoby geologiczne bilansowe  46 tys. m3;   

 Słupno-Wawrzynów I - zasoby geologiczne bilansowe 61 tys. m3;   

 Stanisławów - zasoby geologiczne bilansowe 1122 tys. m3;   

 Zawady - zasoby geologiczne bilansowe 84 tys. m3;  zasoby przemysłowe 63 tys. 
m3; 

 Zielonka - zasoby geologiczne bilansowe 1182 tys. m3;   

Złoża surowców szklarskich: 

 Wołomin - zasoby geologiczne bilansowe 199 tys. ton. 

Na terenie powiatu występują także torfy, głównie w północnej części gminy Radzymin 
w pobliżu miejscowości Borki, Parcele, Łosie, Mokre. Jest to głównie torf mszysty, rzadziej 
olesowy lub sosnowo–wełniakowy. Tworzą pokłady o niewielkiej grubości od 1 do 1,5 m i 
nie spełniają kryteriów, aby można je eksploatować. Mają jedynie niewielkie zastosowanie 
w ogrodnictwie na potrzeby lokalne.  

 

3.1.6. GOSPODARKA ODPADAMI  

 

Powiat wołomiński zgodnie z WPGO należy do rejonu warszawskiego gospodarki 
odpadami komunalnymi, w którym wdrażane są kompleksowe systemy gospodarki 
odpadami. Regiony obsługiwane są przez zakłady zagospodarowania odpadów, zwane 
regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacje 
do zastępczej obsługi regionów. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest 
ich deponowanie na składowiskach. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Warszawie18 na omawianym obszarze zlokalizowane jest: 

                                                                 

18
 Tabela. Kwalifikacja składowisk odpadów z terenu województwa mazowieckiego pod kątem 

spełniania wymagań Dyrektywy Rady 99/31/WE  - stan na 31.12.2013 r. z aktualizacją stanu 
formalno-prawnego na 30.06.2014 r. 
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 Składowisko odpadów komunalnych w m. Lipiny Stare, o pojemności całkowitej 
230 000 m3, pojemność wykorzystania 74%. Ilość odpadów unieszkodliwionych w 
2013 roku wyniosła 16 349,46 Mg.  

oraz 

 3 składowiska zamknięte, w tym:  

o  2 składowiska odpadów komunalnych, będące w trakcie rekultywacji: Marki i 
Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz,  

o  składowisko odpadów komunalnych z zakończoną rekultywacją w trakcie 
monitoringu - gmina Radzymin, 

o  składowisko odpadów produkcyjnych (zakładowe – były Fomar w Markach). 

Ponadto, na obszarze powiatu funkcjonują:  

- 4 sortownie odpadów komunalnych:  

- kompostownia pryzmowa przy składowisku odpadów w Lipinach Starych. 

 

3.1.7. ZASOBY LEŚNE  

 

Według danych Urzędu Statystycznego lasy powiatu wołomińskiego zajmują obszar 28 
265 km2. Największym udziałem lasów w powierzchni omawianego obszaru 
charakteryzowały się gminy: Zielonka z powierzchnią lasów 5846,16 km2 oraz Strachówka 
z powierzchnią 4606,17 km2. Gminy te charakteryzował również najwyższy wskaźnik 
lesistości wynoszący odpowiednio: gmina Zielonka (73,6%), gmina Strachówka (42,8 %). 
Najmniejszy natomiast wskaźnik odnotowano w gminach: Wołomin (14,9 %), Kobyłka (17 
%) i Tłuszcz (18,5 %).19  

Gatunkiem dominującym w lasach powiatu wołomińskiego jest sosna. Są to bory sosnowe 
świeże Leucobryo-Pinetum z modrzaczkiem sinym, śmiałkiem pogiętym, rokietem 
cyprysowatym, wilgotne Molinio-Pinetum z trzęślicą modrą, płonnikiem błotnym i bory 
mieszane Pino- Quercetum z jastrzębcem Lachenala, przetacznikiem leśnym, gruszyczką 
okrągłolistną, rzadziej bory suche Cladonio-Pinetum z chrobotkami i płucnicą islandzką. 
Bory, szczególnie na siedliskach żyźniejszych, mają przekształcony (uproszczony) skład 
florystyczny oraz strukturę drzewostanu w stosunku do naturalnych. Warstwę podszytu 
tworzą często gatunki drzewiaste, jałowiec, kruszyna, czeremcha amerykańska, a także 
dab szypułkowy, leszczyna, kruszyna, jarzab pospolity, trzmielina brodawkowata, tarnina. 
Duże, zwarte kompleksy leśne wystepuja w południowej czesci powiatu (gmina Zielonka) i 
południowo – wschodniej (gmina Strachówka) oraz północno – wschodniej (gmina Jadów). 
Obecnie wieksze kompleksy lesne zachowały sie miedzy Ludwinowem i Dabrówka, 
Załubicami i Łosiem, Sierakowem i Rudą, na południowy – zachód od Słupna (resztka 
Puszczy Słupeckiej), oraz miedzy Markami, Zielonka i Zabkami.20 

Administracyjnie lasy należą do czterech nadleśnictw: Drewnica, Łochów, Mińsk oraz 
Jabłonna. 

                                                                 

19
 Powiat wołomiński. Główny Urząd Statystyczny w Warszaiwe. Statystyczne Vademecum 

Samorządowca. 2014. 
20

 Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych na terenie powiatu wołomińskiego. 
PIG. 2006 
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3.1.8. OCHRONA PRZYRODY  

 

Powiat wołomiński, na tle województwa mazowieckiego, znajduje się w grupie 
powiatów o stosunkowo dużej powierzchni obszarów chronionych. Na terenie powiatu 
znajdują się następujące formy ochrony przyrody, których powierzchnia wynosi:  

 307,9 ha - rezerwaty przyrody; 
 840,00 ha - fragment parku krajobrazowego; 
 18 743,00 ha - obszary chronionego krajobrazu; 
 około 3 730,89 ha - fragmenty obszarów Natura 2000*  

(*uwzględniono powierzchnię Doliny Dolnego Bugu, Doliny Liwca, Krogulca, bez 
Ostoi Nadbużańskiej, której obszar pokrywa się z Doliną Dolnego Bugu); 

 231 pomniki przyrody; 
 31,61 ha - użytki ekologiczne; 
 120,04 ha – zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Lisie Bagno” w gminie Zielonka21. 

Łącznie powierzchnia objęta ochroną przyrody włączając również obszary Natura 2000 
wynosi 23 773,44 ha.  

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza powiatu wołomińskiego22 wykazała 
występowanie wielu gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, między innymi: bagno 
zwyczajne Ledum palustre, chrobotki Cladonia spp., płucnica islandzka Cetraria Islandia, 
bluszcz pospolity Hedera helix, goździk piaskowy Dianthus arenarius, goździk pyszny 

Dianthus superbus, grążel żółty Nuphar lutea, grzybienie północne Nymphaea candida, 
grzybieńczyk wodny Limnanthemum nymphoides, kalina koralowa Viburnum opulus, 

konwalia majowa Convallaria majalis, kopytnik pospolity Asarum europaeum, kruszczyk 
błotny Epipactis palustris, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, kruszyna pospolita 
Frangula alnus, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata, lilia złotogłów Lilium martagon, 
listera jajowata Listera ovata, marzanka wonna Gallium odoratum, mącznica lekarska 

Arctostaphylos uva-ursi, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, paprotka zwyczajna 
Polypodium vulgare, podkolan biały Platanthera bifolia, pomocnik baldaszkowy Chimaphila 
umbellata, porzeczka czarna Ribes nigrum, sasanka otwarta Pulsatilla patens, sasanka 
łąkowa Pulsatilla pratensis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak jałowcowaty 

Lycopodium annotinum, widłak goździsty Lycopodium clavatum. 

Na omawianym obszarze występują również: bobry, sarny, łosie, daniele, dziki, zające, 
lisy, bażanty, kuropatwy. W lasach powiatu wołomińskiego można spotkać ponadto 
borsuki, kuny, tchórze, a nad wodą piżmaki. 

 

Rezerwaty 

Rezerwat przyrody 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. Zgodnie z rejestrem RDOŚ w Warszawie form ochrony przyrody (stan na 
14.04.2014) na terenie powiatu wołomińskiego znajdują się następujące rezerwaty:  

                                                                 

21
 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą do 

roku 2019” str. 119 
22

 Ibidem 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO ROKU 2025 

 
 
 

  46 

 

 Dębina - florystyczny rezerwat przyrody, położony w gminie Klembów, utworzony w 
1952 roku. Rezerwat jest naturalnym zespołem leśnym dębowo-grabowym z udziałem 
wiązu, lipy i jesionu. Został utworzony przede wszystkim w celu ochrony 200-letniego 
dębu szypułkowego tworzącego górne piętro rezerwatu. Rezerwat jest ostoją dla 
licznej zwierzyny. 

 Śliże - rezerwat fitocenotyczny położony w obrębie Łochów na terenie Leśnictwa Urle. 
Utworzony w celu ochrony dwóch zarastających jezior dystroficznych. Jeziora te są 
przykładem wtórnego tworzenia się torfowiska wysokiego. Wody jeziorek otoczone są 
pasem torfowiska z wyraźną sukcesją brzozy. W rezerwacie wyróżniono wiele 
gatunków roślin rzadkich i chronionych, rosną tam: grzybienie białe, rosiczka 
okrągłolistna, grzybieńczyk wodny, widłak jałowcowaty, kalina koralowa, konwalia 
majowa, bagno zwyczajne i brzoza czarna. Na terenie rezerwatu występuje piżmak, 
gniazduje łabędź niemy, dzikie kaczki. Został powołany Zarządzeniem Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. (M.P. z 1981 r. Nr 26, 
poz. 23).  

 Horowe Bagno - torfowiskowy rezerwat zlokalizowany na terenie gminy Marki. Celem 
ochrony jest zachowanie zróżnicowanego obszaru wilgotnych lasów, torfowisk i wód 
ze stanowiskami licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych, będącego ostoją i 
miejscem rozrodu licznych gatunków zwierząt.  

 Grabicz – rezerwat leśno-torfowiskowy, położony na skraju miasta Kobyłki, utworzony 
w celu ochrony ostoi ptaków i ssaków Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20).  

 Bagno Jacka - torfowiskowy rezerwat przyrody. Na granicy z gminą Zielonką, 

znajduje się jego fragment o powierzchni ok. 0,3ha. Został utworzony 21.09.1981 r. 

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (MP nr 26, poz. 231). 
Utworzony w celu ochrony dawnych wyrobisk potorfowych, obecnie zarastających 
roślinnością torfowiska przejściowego. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest 
brzezina bagienna. Charakterystyczne gatunki roślin to: mchy torfowce, trzcina 
pospolita, brzoza omszona, grzybienie białe, turzyca nitkowata, czermień błotna, 
borówka bagienna, wełnianka wąskolistna, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna.  
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Lokalizację rezerwatów względem poszczególnych gmin powiatu przedstawiono na mapce 
poniżej. 

 

Rysunek 7. Rezerwaty przyrody. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Użytki ekologiczne 

Na terenie powiatu wołomińskim na podstawie rozporządzenia nr 75 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 22.05.2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55 poz. 572) utworzono pięć 
użytków ekologicznych: 

 bagno – w miejscowości Borzymy (gmina Wołomin/Jadów); 

 bagno – w miejscowości Borzymy (gmina Wołomin/Jadów); 

 bagno – w miejscowości Krawcowizna (gmina Wołomin/Strachówka); 

 bagno - w miejscowości Borucza (gmina Wołomin/Strachówka);  

 bagno – w miejscowości Borucza (gmina Wołomin/Strachówka). 

 

 

 

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Parki Krajobrazowe 

Na terenie powiatu wołomińskiego zlokalizowany jest Nadbużański Park Krajobrazowy. 
Utworzony w 1993 roku, obejmuje lewobrzeżną część Doliny Dolnego Bugu, a także 
fragment dolnej Narwi i Liwca. Celem ochrony jest zachowanie swobodnie meandrującej 
nizinnej rzeki Bug, jego doliny z dużą ilością starorzeczy i odnóg, zachowanie pozostałości 
dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę 
chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych, zachowanie muraw 
psammofilnych i kserotermicznych oraz łęgów nadrzecznych. Na obszarze parku znajdują 
się również lasy, w których dominują bory sosnowe, porastające ubogie, piaszczyste 
siedliska. W dolinie Bugu spotyka się większe obszary zarośli łozowych z udziałem rzadkiej 
wierzby śniadej. Znaczne obszary parku pokrywają laki zalewowe. Spośród licznych 
rzadkich gatunków, także tych pod ścisłą ochroną gatunkową, roślin leśnych na uwagę 
zasługują: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, 
zimoziół północny, naparstnica zwyczajna. Z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin wskazującej 
gatunki zagrożone na terenie NPK stwierdzono 6 gatunków roślin (widlicz cyprysowaty, 
starodub łąkowy, wielosił błękitny, czarcikęsik Kluka, cibora żółta, turzyca luźnokępkowa). 
Występują tu gatunki typowe dla innych regionów kraju jak np. lepiężnik kutnerowaty – 
gatunek nadmorski czy parzydło leśne gatunek typowy dla terenów górskich. Bogactwo 
środowisk wpływa korzystnie na liczebność występujących tu zwierząt. Stwierdzono tu 
występowanie ponad 200 gatunków, w tym ponad 150 łęgowych. Do najrzadszych należą 
związane z obszarami podmokłymi i dolinami rzecznymi takie gatunki jak: kulik wielki, 
kszyk, rybitwa rzeczna, białoczelna, błotniak stawowy, brodziec piskliwy, sieweczki rzeczna 
i obrożna. W norach na stromych nadrzecznych skarpach gnieżdżą się zimorodek i 
kolonijnie jaskółka brzegówka. Nad wodami pospolita jest czapla siwa. Dolina Bugu jest 
ostoją ornitologiczną o międzynarodowej randze i odgrywa ogromną role jako trasa 
przelotu oraz miejsce odpoczynku i żerowania ptaków migrujących. Populacje derkacza, 
sieweczki obrożnej, brodźca krwawodziobego czy kolonie rybitwy czarnej i jaskółki 
brzegówki należą do największych w kraju. Oprócz nich wymienić warto sieweczkę 
rzeczną, rybitwę białoczelną, brodźca piskliwego i samotnika. Coraz liczniej występują 
żurawie, w niedostępnych lasach gniazdują rzadkie bociany czarne i orliki krzykliwe. 

 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

Wg danych z wykazu Obszarów Chronionego Krajobrazu województwa mazowieckiego 
sporządzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (stan na 
17.02.2014r.) na terenie powiatu wołomińskiego zlokalizowany jest Warszawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu na obszarze gmin: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki, 
Zielonka. Utworzony został rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 
1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa 
(Dz. U. Woj. Warsz. Nr 43 poz. 149). Pełni on funkcję korytarza ekologicznego stanowiąc 
rodzaj łącznika pomiędzy cennymi przyrodniczo obszarami. 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. Do najcenniejszych 
i najbogatszych przyrodniczo zaliczyć należy doliny rzeczne np. Wisły, Świdra czy Mieni, 
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rozległe kompleksy leśne, jak lasy rembertowskie, celestynowskie, otwockie oraz obszary 
wilgotnych łąk i torfowisk np. Bagno Jacka, Na Torfach czy fragmenty największego na 
Mazowszu torfowiska - Bagno Całowanie.23 

Lokalizację Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie poszczególnych gmin powiatu 
wołomińskiego zaznaczono na mapce poniżej.  

 

 

Rysunek 8. Obszary chronionego krajobrazu. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Lisie bagno - zespół przyrodniczo – krajobrazowy położony w południowej części gminy 
Zielonka. Został on utworzony uchwałą Rady Gminy Zielonka nr VI/57/07 z dnia 26 marca 
2007r. w celu ochrony cennych obszarów bagiennych stanowiących ostoję chronionej 
fauny.  

  

Obszary NATURA 2000 

W zależności od głównego celu ochrony wyróżniamy dwa typy obszarów Natura 2000, 
których celem jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych 
składników różnorodności biologicznej: 

 Obszary Specjalnej Ochrony, w skrócie OSO (Special Protection Areas) to ostoje 
tworzone ze względu na występowanie w nich gatunków ptaków wymienionych w 
Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, lista obszarów na terenie Polski została ogłoszona w 
formie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 

                                                                 

23
 http://www.gdos.gov.pl/warszawski-obszar-chronionego-krajobrazu 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, zm.); 
lista po ostatniej noweli obejmuje 141 obszarów; 

 Specjalne Obszary Ochrony, w skrócie SOO (Special Areas of Conservation), które 
powołuje się dla ochrony siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej 
lub/i gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 
Obszary OSO i SOO są od siebie niezależne – w niektórych przypadkach ich granice 
mogą się pokrywać, lub być nawet identyczne. Dotychczas nie ogłoszono listy 
obszarów na terenie Polski w dokumencie rangi aktu prawnego; 

 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – projektowane specjalne obszary ochrony 
siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie 
biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do 
zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub 
gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco 
przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności 
biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków 
zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla 
Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, 
charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia 
lub rozmnażania. 

Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się Specjalny Obszar Specjalnej Ochrony 
Dolina Dolnego Bugu i Dolina Liwca oraz Obszary Ochrony Siedlisk: Ostoja Nadliwiecka, 
Krogulec, Ostoja Nadbużańska, Białe Błota, Poligon Rembertów oraz Torfowiska Czernik.  
Schemat lokalizacji obszarów chronionych Natura 2000 względem powiatu przedstawiają 
poniższe rysunki. 

 

 

Rysunek 9. Lokalizacja obszarów Natura 2000. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Dolina Dolnego Bugu 

PLB140001 

Obszar obejmuje odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. 
Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary 
bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół 
pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie 
zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte 
wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi; wzdłuż rzeki występują dobrze 
rozwinięte zarośla wierzbowe. Do ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych 
między miejscowościami Drażniew i Platerów. Ostoja ptasia o randze europejskiej E 51. 
Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z 
Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z 
nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; do niedawna jedno z nielicznych w 
Polsce stanowisk kulona. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji 
krajowej następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, 
cyranka, czajka, czapla siwa, krwawodziób, gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), 
płaskonos, podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa 
rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), zimorodek; w stosunkowo 
wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, kania czarna, derkacz, wodnik i 
samotnik. Niestety brak jest danych o ptakach w okresie pozalęgowym. Bogata fauna 
bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki pająków (Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna 
picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, 
Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). Cenny kompleks nadrzecznych lasów o 
zachowanym charakterze naturalnym, oraz szereg zbiorowisk roślinnych związanych z 
siedliskami wilgotnymi. Stanowiska rzadkich gatunków roślin.24 

 

Dolina Liwca 

PLB140002 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami i 
zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. Niektóre odcinki rzeki 
mają charakter naturalny, na innych odcinkach jest ona uregulowana, lokalnie w dolinie 
występują wtórne zabagnienia. W dolinie przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują 
łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne, z dominującym 
udziałem sosny. Podłoże stanowią tu gleby mineralne. Na terenie obszaru znajdują się 
dwa kompleksy stawów rybnych (48 ha i 70 ha) oraz trzeci kompleks stawów rybnych w 
Mordach. Ostoja ptasia o randze europejskiej E50. Występuje co najmniej 20 gatunków 
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunów z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
Ważna ostoja ptaków wodno-błotnych, szczególnie w okresie lęgowym. W okresie 
lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków 
ptaków: cyraneczka, cyranka, czerinca, czajka, kulik wielki (PCK), rybitwa białowąsa 
(PCK), brodziec piskliwy, rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują perkoz 
rdzawoszyi, bocian biały, krzyżówka, błotniak stawowy, derkacz, sieweczka rzeczna, 
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kszyk, rybitwa czarna, podróżniczek, strumieniówka, ortolan. W okresie wędrówek 
występują w stosunkowo dużej liczbie gęsi zbożowa i białoczelna: gęś białoczelna.25 

 

 

Rysunek 10. Lokalizacja obszarów Natura 2000. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Ostoja Nadliwiecka 

PLH140032 

Dolina Liwca to cenny krajobrazowo i przyrodniczo kompleks przestrzenny różnych 
środowisk reprezentujących pełną skalę wilgotnościową siedlisk występujących w dolinie 
rzecznej i warunkujący ściśle określone zespoły roślin i zwierząt. Istotnym elementem 
doliny są kompleksy stawów rybnych w Klimontach, Czepielinie, Jarnicach, Golicach i 
Siedlcach oraz zalew w Węgrowie. O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy 
wysoka różnorodność biologiczna; koncentracja stanowisk chronionych i ginących 
gatunków roślin, grzybów i zwierząt; różnorodność siedlisk przyrodniczych oraz funkcja 
jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych o węzłowym znaczeniu ponad 
regionalnym. Ostoja Nadliwiecka stanowi bowiem bezpośredni łącznik pomiędzy 
elementami sieci ekologicznej Natura 2000, do której należą: dolina Bugu, dolina 
Kostrzynia oraz zgłoszony w ramach Shadow List obszar Rogośnica. Dodatkowo poprzez 
swoje dopływy spina również w jeden ekologiczny system rozległy kompleks Lasów 
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Łukowskich (projektowana ostoja ptasia OSO - Lasy Łukowskie i projektowany w ramach 
Shadow List SOO - Jata) oraz Kantor Stary.   

Charakterystycznym elementem są lasy łęgowe, łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum,  
łęgi wierzbowe Salicetum albo-fragilis. Pospolite są nitrofilne niżowe nadrzeczne ziołorośla 
okrajkowe. Znaczący udział w krajobrazie mają łąki w obrębie klasy Molinio-
Arrhenetheretea. Do najcenniejszych należą łąki świeże ekstensywnie użytkowane 
należące pod względem fitosocjologicznym do klasy Molinio-Arrhenatheretea, łąki 
rajgrasowe Arrhenatherion elatioris. Znacznie rzadziej spotkać tu można zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe ze związku Molinietalia, śródlądowe ciepłolubne murawy napiaskowe z 
klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Do osobliwości tego terenu należą 
niewielkie płaty nizinnych torfowisk zasadowych z rzędu Caricetalia davallianae, które 
cechuje obfite występowanie kruszczyka błotnego Epipactis palustris i wełnianki 
szerokolistnej Eriophorum ltifolium. 

Do szczególnie interesujących gatunków roślin naczyniowych należą: cibora żółta Cyperus 
flavescens i krwawnica pospolita Lythrum hyssopifolia. Szczególne znaczenie ma dla 
ptaków i ichtiofauny. Wśród tej ostatniej stwierdzono 6 gatunków wymienionych w 
Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Lokalnie szczególnie licznie występują różanka i 
koza. Obszar to jedno z centrów występowania w województwie wydry Lutra lutra i bobra 
Castor fiber, ostoja staroduba błotnego Ostericum palustre, poczwarówek - zwężonej 
Vertigo angustior i jajowatej Vertigo moulinsiana oraz skójki gruboskorupowej Unio 
carassus. Stwierdzono tu również występowanie zatoczka łamliwego Anisus vorticulus 
oraz brzozy niskiej Betula humilis oraz chronionego grzyba - czarki szkarłatnej 
Sarcoscypha coccinea. Ostoja stanowi najdalej wysunięte na północ miejsce 
występowania ważki lecichy białoznacznej Orthetrum albistylum. Z innych rzadkich 
gatunków warty podkreślenia jest północny gatunek ważki - łątka wiosenna Coenagrion 
lunulatum, chrząszcza Rhantus consputus, czy pająka Tetragnatha reimoseri. 
Przeprowadzone w stawach rybnych obszaru badania wykazały duże bogactwo gatunkowe 
brzuch orzęsków Gastrotricha. Znalezienie Ichthydium bifurcatum jest drugim 
stwierdzeniem tego gatunku w Polsce, a trzecim na świecie! Znalezienie Ichthydium 
bifurcatum jest drugim stwierdzeniem tego gatunku w Polsce, a trzecim na świecie. Godne 
podkreślenia jest występowanie w obrębie obszaru pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis, 
gatunku wymienionego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.26 

 

Krogulec 

PLH140008 

Obszar obejmuje dwa niewielkie zbiorniki wodne położone w odległości około 2 km od wsi 
Dąbrówka. Jednym z nich jest naturalne, płytkie jezioro dystroficzne o nazwie Kręgulec. 
Jest ono silnie porośnięte makrolitami wynurzonymi oraz o liściach pływających i otoczone 
lasem sosnowym. Brzegi jeziora porasta brzezina bagienna. Drugim zbiornikiem jest 
Glinianka, niewielki zbiornik będący pozostałością niegdyś rozległego wyrobiska, z którego 
eksploatowano glinę na potrzeby pobliskiej cegielni. Obecnie wyrobisko jest bardzo 
wypłycone i niemal całkowicie porośnięte gęstą roślinnością szuwarową. Pozostała 
powierzchnia odkrytego lustra wody jest bardzo mała. Obydwa zbiorniki wodne stanowią 
jedyne znane obecnie stanowisko strzebli błotnej na terenie województwa mazowieckiego. 
Ze względu na znaczną powierzchnię i dobry stan zachowania, jezioro Krogulec stanowi 
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bardzo cenną ostoję strzebli błotnej, w której ma ona duże szanse przetrwania. Jest to 
obecnie jedno z największych stanowisk tego gatunku w Polsce. Drugi ze zbiorników - 
Glinianka - ma nieco mniejsze znaczenie dla ochrony strzebli błotnej. Spowodowane jest to 
jego niewielkimi rozmiarami i małą głębokością, która powoduje, iż podczas okresów 
letnich susz, woda utrzymuje się tylko w najgłębszym miejscu, będącym pozostałością 
wyrobiska, z którego wydobywano glinę.27 

 

 

Ostoja Nadbużańska 

PLH140011 

Ostoja obejmuje odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. 
Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary 
bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół 
pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie 
zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte 
wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze rozwiniętymi zaroślami 
wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowana pod względem 
wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do ostoi włączony jest 
także kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów. Lasy 
zajmują niecałe 20% obszaru. Dominują siedliska nieleśne: łąki i pastwiska oraz uprawy 
rolnicze. Naturalna dolina dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych 
lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i 
związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach. 
16 rodzajów siedlisk z tego obszaru znajduje się w Załączniku I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Stwierdzono tu występowanie 21 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Jest to jeden z najważniejszych obszarów dla ochrony ichtiofauny w Polsce. 
Obejmuje ona 10 gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z koza 
złotawą i kiełbiem białopłetwym. Stanowiska rzadkich gatunków roślin w tym 2 gatunki z II 
Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące 
gatunki pająków (Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, 
Enophrys aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor 
stativus). Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.28 

 

Białe Błota 

PLH140038 

W granicach obszaru będącego dawnym torfowiskiem istnieje kilka stałych zbiorników 
wodnych zamieszkiwanych przez strzeblę błotną i karasie srebrzystego. Zbiorniki wodne 
na całym obszarze pokrywa gęsta roślinność szuwarowa z dominującym gatunkiem trzciny 
pospolitej Phragmites australis.   

Obszar Białych Błot, wśród obszarów zamieszkiwanych przez populacje strzebli błotnej jest 
unikalny w skali całego kraju, gdyż z roku na rok dziczeje i zarasta. Zmagazynowanie w 
granicach obszaru ogromnych ilości wody i bardzo silne zarośnięcie trzciną, działającą jako 
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wydajny biofiltr sprawiają, że obszar ten cechuje się małą wrażliwością na wysychanie i na 
zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie. Te czynniki oraz bardzo dobre i mało zmienne 
w ciągu monitorowanych ostatnich siedmiu lat parametry jakości wody sprawiają, że 
obszar Białych Błot wydaje się wyjątkowo bezpiecznym i trwałym siedliskiem dla populacji 
strzebli błotnej w perspektywie 10 lat obowiązywania PZO. Obszar stanowi Izolowane 
stanowisko strzebli błotnej, bardzo ważne dla zachowania zasięgu gatunku; jedno z 
zaledwie 11 stanowisk obecnie istniejących w województwie mazowieckim i ponad 100 
odnalezionych na obszarze kraju.29  

 

Poligon Rembertów 

PLH140034 

Obszar położony jest w obrębie kompleksu Lasów Rembertowsko-Okuniewskich 
porastających wschodnią część Kotliny Warszawskiej. Obszar stanowi ciekawy przykład 
rzeźby polodowcowej o specyficznej budowie geologicznej i zróżnicowanym 
geomorfologicznie krajobrazie. W centralnej i północnej części obszaru rozciągające się 
piaszczyste wydmy zróżnicowane są pod względem form morfologicznych. Prawie 80% 
obszaru porastają zbiorowiska leśne - bory sosnowe. Osobliwością przyrodniczą tego 
terenu są pola odsłoniętych piasków (Wydma Szwalnicka) oraz mozaika roślinności 
związana z naturalnym procesem utrwalania wydm śródlądowych. Pod względem 
zajmowanej powierzchni dominują tu murawy szczotlichowe Spergulo vernalis-
Corynephoretum. Występują tu również suche wrzosowiska z dominującym wrzosem 
zwyczajnym Calluna vulgaris oraz bory chrobotkowe Cladonio-Pinetum. W południowej 
części obszaru, w miejscach gdzie wydobywano torf wykształciła się roślinność torfowisk 
mszysto-turzycowych i mszarów z klasy Scheuchzerio-Caricetea Nigrze. Pod względem 
fitosocjologicznym wyróżniono tu zbiorowiska - wełnianki wąskolistnej Eriophoro 
angustifolii-Sphagnetum recurvi i turzycy dzióbkowatej Carici rostratae-Sphagnetosum 
apiculati. Do szczególnie interesujących i jednocześnie bardzo malowniczych pod 
względem krajobrazowym należy zbiorowisko turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae. 
Licznie rosną tu: żurawina błotna Oxyccocus palustris, modrzewnica zwyczajna 
Andromeda polifonia i przygiełka biała Rhynchospora alba. W obrębie obszaru stwierdzono 
liczne gatunki chronione i zagrożone. Do szczególnie cennych należą: kosaciec syberyjski 
Iris sibirica i czarcikęsik Kluka Succisella inflexa, wymieniony w Polskiej Czerwonej 
Księdze Roślin. Warto wymienić także goździka piaskowego Dianthus arenarius, selernicę 
żyłkowaną Cnidium dubim oraz kukułkę plamistą Dactylorhiza maculata. Osobliwością 
faunistyczną tego terenu jest obecność: strzebli błotnej Eupallasella perenurus, kumaka 
nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus cristatus.30 

 

Torfowiska Czernik 

PLH140037 

Ostoja składa się z dwóch części – wschodniej (zwanej Brzozowym Bagnem) i zachodniej, 
oddzielonych od siebie drogą krajową nr 50 i borami sosnowymi wchodzącymi w skład 
dużego kompleksu leśnego o nazwie własnej Czernik. W naturalnych obniżeniach terenu 
znajdują się jedne z najlepiej zachowanych i bardzo rzadkich w regionie kompleksów 
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torfowiskowych. Mozaikę roślinności tworzą tu sosnowe bory bagienne Vaccinio uliginosi-
Pinetum i zbiorowiska typowe dla torfowisk przejściowych z klasy Scheuchzerio-Caricetae 
nigrae. W obrębie Ostoi stwierdzono występowanie: szlaczkonia torfowca Colias palaeno 
(PCK), ważkę zalotkę większą Leucrrhinia pectoralis, żmiję zygzakowatą Vipra Berus, 
bobra Castor fiber, łosia Alces alces oraz żurawia Grus grus, krzyżówki Anas 
platyrhynchos, cyranki Anas querauedula i samotnika Tringa ochropus. Obserwowano 
ponadto przelotne krwawodzioby Tringa tetanus i czaple siwe Ardea cinerea. Z 
chronionych gatunków roślin stwierdzono: rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, 
bagno zwyczajne Ledum palustre, grzybienie białe Nymphaea alba, pływacza zwyczajnego 
Utricularia vulgaris, płonnika cienkiego Polytrichum strictum, torfowce – czerwonawego 
Sphagnum rubellum, nastroszonego Sphagnum squarrosum, magellańskiego Sphagnum 
magellanicum, kończystego Sphagnum fallax, widłaka jałowcowatego Lycopodium 
annotinum, kruszyne pospolitą Frangula alnus i turzycę bagienną Caricetum limosae 
(PCK). Obficie rosną tu rośliny zagrożone w skali regionu: modrzewnica zwyczajna 
Andromeda polifolia, przygiełka biała Rhynchospora alba i żurawina błotna Oxyccocus 
palustris.  

Występują tu torfowiska przejściowe i trzęsawiska. W Ostoi występuje roślinność torfowisk 
mszysto-turzycowych i mszarów z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, z płatami 
reprezentującymi stadia przejściowe do torfowisk wysokich ze związku Sphagnion 
magellanici. Swoistą mozaikę tworzą tu zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej Carici rostratae-
Sphagnetosum apiculati, wełnianki wąskolistnej Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi 
i turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae. Występują tu brzozy – omszone Betula 
pubescens i brodawkowate Betula pendula oraz sosna zwyczajna Pinus sylvestris, 
pomiędzy którymi rosną m.in.: turzyca nitkowata Caricetum lasiocarpae, żurawina błotna 
Oxycoccus palustris, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i wąskolistna 
Eriophorum angustifolium, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia. Do osobliwości tego 
terenu należą niewielkie powierzchniowo płaty mszaru dolinkowego z turzycą bagienną 
Caricetum limosae oraz fitocenozy, o bliżej nieustalonej przynależności fitosocjologicznej, z 
licznym udziałem przygiełki białej Rhynchospora alba.  

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno grigensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne 
lasy borealne). Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris, której towarzyszą brzozy – omszona Betula pubescens i brodawkowata Betula 
pendula. W runie dominuje bagno zwyczajne Ledum palustre. W dolinkach występują 
torfowiec Sphagnum sp., żurawina błotna Oxycoccus palustris, wełnianka pochwowata 
Eriophorum vaginatum, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia wrzos zwyczajny 
Calluna vulgaris.31  

 

3.1.9. KLIMAT AKUSTYCZNY  

 

Oceny stanu klimatu akustycznego i poziomu zagrożenia hałasem dokonywane są na 
podstawie wyników akcji pomiarowych realizowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska zgodnie z założeniami systemu kontrolowania i ewidencji obiektów 
emitujących hałas. Na terenie omawianego obszaru podstawowym źródłem hałasu jest 

                                                                 

31
 Natura 2000 – Standardowy formularz danych – Torfowiska Czernik 
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komunikacja. Pozostałe przyczyny uciążliwości akustycznej mają charakter lokalny i 
związane są z zakładami produkcyjnymi, obiektami handlowymi i usługowymi. Warto 
zaznaczyć, że na terenie powiatu wołowskiego większość podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą powoduje uciążliwą emisję hałasu tylko dla najbliższego 
otoczenia. Nie ma wielu zakładów, których oddziaływanie rozciągałoby się na duży obszar 
- zakłady tego typu znajdują się na ogół poza terenem zabudowy mieszkalnej albo 
sytuowane są w obrębie kompleksów przemysłowych lub specjalnych stref 
ekonomicznych.    

Przez powiat wołomiński przebiega trasa europejska E67 (Ryga - Białystok - Warszawa - 
Piotrków Trybunalski - Wrocław – Praga). Stanowiąca jednocześnie większy szlak 
komunikacji drogowej pomiędzy Europą Środkową a Finlandią – tzw. Via Baltica. Przez 
omawiany teren biegnie również droga krajowa 50, pełniącą rolę Tranzytowej Obwodnicy 
Warszawy i biegnąc do Ostrowi Mazowieckiej oraz drogi wojewódzkie:  

 nr 629 – Warszawa – Marki, 

 nr 631 – Nowy Dwór Mazowiecki – Wieliszew – Nieporęt – Warszawa, 

 nr 632 – Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk – Legionowo – Marki, 

 nr 634 – Warszawa – Ząbki – Zielonka – Wołomin – Miąse – Tłuszcz – Wólka 
Kozłowska   

 nr 635 – Wołomin – Radzymin, 

 nr 636 – Wola Rasztowska – Wójty, 

 nr 367 – Warszawa – Okuniew – Stanisławów – Dobre – Liw – Węgrów. 

Zgodnie z Art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1232 ze zm.), Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny stanu 
akustycznego środowiska na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map 
akustycznych. Wobec powyższego w ramach monitoringu w 2014 roku Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał badania hałasu komunikacyjnego 
w 15 punktach pomiarowych w większych miastach województwa oraz przy głównych 
drogach.32 Na terenie powiatu wołomińskiego nie był zlokalizowany żaden punkt 
pomiarowy.  

Wobec powyższego w ramach monitoringu w 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Warszawie wykonał badania hałasu komunikacyjnego w 13 punktach 
pomiarowych w większych miastach województwa (oprócz Warszawy, Radomia i Płocka 
dla których wykonana została mapa akustyczna), przy głównych drogach niemających map 
akustycznych oraz w 2 przypadkach (Barak i Orońsko) dla których wykonano mapowanie. 
Żaden z punktów pomiarowych nie był zlokaliozwany na terenie powiatu wołomińskiego.33 

Badania poziomu hałasu drogowego na terenie powiatu wołomińskiego zostały 
przeprowadzone jedynie w 2010 roku34. Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane w 

                                                                 

32
 Monitoring hałasu komunikacyjnego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa. 

2015 
33

 Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 r. Wojewódzki Inspektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie. 2014. 
34

 Monitoring Hałasu Komunikacyjnego w 2010 roku. www.wios.warszawa.pl 
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miejscowości Wołomin przy ul. 1-ego Maja. Wyniki pomiarów wykazały przekroczenie 
wartości dopuszczalnych poziomów hałasu wyłącznie w porze nocy, w odległości 4 m od 
drogi, gdzie wartość dopuszczalna wynosi 50 dB. Pomiar wykazał przekroczenie tej 
wartości od 3,6 dB. Pomiary hałasu nie wykazały natomiast przekroczeń w porze dnia.  

 

 

3.1.10. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE  

 

Występowanie i rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w środowisku jest zjawiskiem 
naturalnym. Na omawianym terenie podstawowym źródłem promieniowania 
elektromagnetycznego są: 

- linie i stacje elektroenergetyczne, 

- stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, 

- stacje telefonii komórkowej,  

- urządzenia łączności osobistej (sieci radiotelefoniczne, telefonie komórkowe), 

- sieci radiodostępowe i systemy przesyłu danych. 

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w środowisku prowadzony jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 
1645 z 2007 r.) 

Według danych opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Warszawie w 2014 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) 
przeprowadzono w Warszawie wykonano pomiary w 6 punktach, a poza Warszawą na 
terenie województwa:  

 w 9 miastach powyżej 50 tys. mieszkańców (w 3 punktach w Radomiu, 2 w Płocku i po 
jednym w Legionowie, Ostrołęce, Pruszkowie, Siedlcach),  

 w 15 miastach poniżej 50 tys. mieszkańców,  

 w 15 punktach na terenach wiejskich. 

Żaden z punktów pomiarowych nie był zlokalizowany na terenie powiatu wołomińskiego. 
Najbliżej zlokalizowany był punkt pomiarowy w miejscowości Głuchy w powiecie 
wyszkowskim (tuż przy granicy powiatu wołomińskiego). Analiza wykazała, że w żadnym 
punkcie pomiarowym na terenie województwa mazowieckiego badania nie wykazały 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego.35  

 

 

 

 

                                                                 

35
 Monitroing pól elektromagnetycznych w 2014 roku. Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie. 2015. 
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3.2. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA  W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROJEKTU STRATEGII  

 

Wnikliwa ocena pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań wyznaczonych inwestycji w 
ramach celów Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na środowisko dokonana została 
w rozdziale 6 i 7.  

Oceniając wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji celów 
zaplanowanych w Strategii, skupiono się zarówno na efektach ekologicznych, jakie nie 
zostaną osiągnie w obszarze, w przypadku braku realizacji poszczególnych celów jak i 
kierunków rozwoju z  zakresu rozwoju technologii służących efektywnej gospodarce, 
energooszczędności i ochronie środowiska w poszczególnych gałęziach gospodarki, 
a  także działaniach nastawionych na rozwój infrastruktury oświatowej, jak i szeroko pojętą 
edukację. Przewiduje się, że brak realizacji SRPW będzie mieć w dłuższym horyzoncie 
czasowym niekorzystny wpływ na stan środowiska. Wprawdzie uniknie się negatywnego 
wpływu wykazanego w prognozie, jaki może nastąpić w przypadku realizacji niektórych z 
kierunków rozwoju ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego a w szczególności 
inwestycyjnych t.j.: zadania związane z modernizacją i budową dróg w tym budową i 
rozbudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej), oświetlenia ulicznego, gospodarowania odpadami, budowa systemu ścieżek 
rowerowych budowa miejsc parkingowych na obszarze powiatu, w tym parkingów przy 
liniach kolejowych oparte na systemie „Parkuj i Jedź”,  

ale brak realizacji ww. projektów/zadań może mieć inne potencjalne negatywne skutki dla 
środowiska, m.in.: 

 brak poprawy stanu jakości powietrza w zakresie dotrzymania standardów jakości 
powietrza (brak realizacji kierunków rozwoju: 3.5. i 3.3. ), 

 pogorszenie się klimatu akustycznego (brak realizacji kierunków rozwoju: 3.4. i 3.3.), 

 spowolniony proces osiągania dobrego stanu wód, poprzez brak rozbudowy systemów 
oczyszczania ścieków (brak realizacji kierunku rozwoju: 3.5.), 

 brak rozwoju infrastruktury oświatowej i kultury (brak realizacji kierunku         rozwoju: 
3.1.),  

 brak działań termomodernizacyjnych (zaniechanie realizacji kierunku rozwoju: 3.1.), 

 brak rozwoju turystyki (brak realizacji celu strategicznego 4), 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców (brak realizacji wszystkich celów 
strategicznych oraz przypisanych im kierunków rozwoju i zadań). 

Brak realizacji wyznaczonych w Strategii projektów/działań inwestycyjnych, dotyczących 
budowy infrastruktury, w tym służącej ochronie środowiska może spowodować negatywne 
skutki dla gospodarki i (pośrednio) środowiska, objawiające się wzrostem bezrobocia, 
zmniejszeniem liczby miejsc pracy, zanieczyszczeniem wód, gleb i powietrza (systemy 
ogrzewania, niedrożne układy komunikacyjne). 

Istotne skutki negatywne mogą wystąpić również w sferze społecznej i gospodarczej. 
Dbałość o stan środowiska jest ściśle powiązana z silnym poczuciem tożsamości 
regionalnej, a identyfikacja ludzi z miejscem zamieszkania składnia do większej 
odpowiedzialności i dbałości o otoczenie. W ujęciu ogólnym, w przypadku odstąpienia od 
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realizacji Strategii nie będzie następowała kompleksowa poprawa jakości życia 
mieszkańców. Reasumując, można stwierdzić, iż pożądanym z punktu widzenia 
środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi jest doprowadzenie do realizacji przyjętych 
kierunków rozwoju zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego. 

 

 

 

4. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU 

STRATEGII, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 

KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY  

 

Przeprowadzona dla potrzeb niniejszej prognozy analiza uwarunkowań, pozwala na 
określenie kluczowych problemów środowiskowych. Przede wszystkim problemy i sytuacje 
konfliktowe wynikające z różnych form działalności antropogenicznej na obszary chronione 
i obszary ważne ekologicznie, nie objęte ochroną. Dotyczą również różnych rodzajów 
emisji i działalności gospodarczych mogących mieć wpływ na zdrowie i życie ludzi.  

Zidentyfikowanie problemów w zakresie ochrony środowiska ma umożliwić ocenę 
adekwatności zaplanowanych projektów/działań w ramach Strategii Rozwoju Powiatu 
Wołomińskiego, do występujących na terenie obszaru rzeczywistych potrzeb. 

 

Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska  

 

1. Powietrze atmosferyczne 

Na podstawie analizy stanu aktualnego jakości powietrza zidentyfikowano problemy w 
osiągnięciu wymaganych ustawowo standardów jakości powietrza, pod kątem ochrony 
ludzi jak i roślin. W wyniku badań stwierdzono przekroczenia stężeń ozonu, pyłu PM10, 
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Jedną z podstawowych przyczyn przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych i docelowych dla większości zanieczyszczeń jest spalanie paliw stałych w 
indywidualnych systemach grzewczych oraz emisja pochodząca z  transportu 
samochodowego.  

W celu poprawy jakości powietrza w obszarach, gdzie występują najwyższe stężenia 
zanieczyszczeń, należy prowadzić działania, mające na celu osiągnięcie poziomów 
wymaganych przepisami prawa. Główne zadania koncentrują się na eliminowaniu, bądź 
redukcji, tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji pochodzącej z indywidualnych systemów 
grzewczych, poprzez podłączanie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczych lub 
wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych na niskoemisyjne np. gazowe, olejowe. 
Duży nacisk kładzie się również na działania związane z modernizacją energetyczną 
obiektów, zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W celu minimalizacji 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez transport samochodowy należy 
prowadzić działania redukujące emisję z tym związaną poprzez remonty dróg oraz 
czyszczenie dróg (zwłaszcza na mokro) w celu redukcji emisji wtórnej pyłu do powietrza, a 
także poprzez wspieranie rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej, czy też rozwój 
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przyjaznej komunikacji zbiorowej. Niezbędne jest również prowadzenie kampanii 
edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców obszaru w zakresie przyczyn i skutków 
(zwłaszcza zdrowotnych) zanieczyszczeń powietrza. 

Wyżej wymienione wytyczne będą realizowane przede wszystkim w ramach następujących 
kierunków rozwoju 3.1., 3.3., 3.4., 3.5.  

 

2. Wody 

Długość sieci wodociągowej przewyższa znacznie długość sieci kanalizacyjnej, co stwarza 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska ściekami nieprawidłowo gromadzonymi bądź 
niewystarczająco oczyszczonymi. Sytuacja taka jest sukcesywnie poprawiana dzięki 
realizacji projektów dofinansowanych z UE. Do poprawy stanu jakości wód przyczyni się z 
pewnością wykonanie odpowiedniego uzbrojenia terenów inwestycyjnych. 

Wyżej wymienione wytyczne będą realizowane przede wszystkim w ramach kierunku 
rozwoju 3.5. 

 

3. Hałas 

Z przeprowadzonej analizy dotyczącej zagrożenia środowiska hałasem wynika, że na 
terenie omawianego obszaru podstawowym źródłem hałasu jest komunikacja. Pozostałe 
przyczyny uciążliwości akustycznej mają charakter lokalny i związane są z zakładami 
produkcyjnymi, obiektami handlowymi i usługowymi. 

Przez powiat wołomiński przebiega trasa europejska E67 (Ryga - Białystok - Warszawa - 
Piotrków Trybunalski - Wrocław – Praga). Stanowiąca jednocześnie większy szlak 
komunikacji drogowej pomiędzy Europą Środkową a Finlandią – tzw. Via Baltica. Przez 
omawiany teren biegnie również droga krajowa 50, pełniącą rolę Tranzytowej Obwodnicy 
Warszawy i biegnąc do Ostrowi Mazowieckiej oraz drogi wojewódzkie:  

• nr 629 – Warszawa – Marki, 

• nr 631 – Nowy Dwór Mazowiecki – Wieliszew – Nieporęt – Warszawa, 

• nr 632 – Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk – Legionowo – Marki, 

• nr 634 – Warszawa – Ząbki – Zielonka – Wołomin – Miąse – Tłuszcz – Wólka 
Kozłowska   

• nr 635 – Wołomin – Radzymin, 

• nr 636 – Wola Rasztowska – Wójty, 

• nr 367 – Warszawa – Okuniew – Stanisławów – Dobre – Liw – Węgrów. 

Przeciwdziałać temu zjawisku będzie prowadzenie działań (podczas realizacji inwestycji 
drogowych) polegających min. na ograniczaniu prędkości ruchu, wymianie nawierzchni na 
nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych, tworzenie stref uspokojonego ruchu, 
budowa ekranów akustycznych, wspieranie komunikacji rowerowej, rozwój przyjaznej 
komunikacji zbiorowej itp. 

Wyżej wymienione wytyczne będą realizowane przede wszystkim w ramach następujących 
kierunków rozwoju 3.4. i 3.5. 
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4. Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Odnowa obszarów zielonych na terenie powiatu przyczyni się do zachowania dobrego 
stanu zasobów środowiska oraz pozytywnie wpłynie na poprawę krajobrazu. Istotnym 
działaniem wspierającym ochronę środowiska naturalnego jest zapewnienie/uregulowanie 
gospodarki przestrzennej w gminach. W ramach poprawy ładu przestrzennego należy 
dodatkowo podjąć aktywność związaną z szeroko rozumianą estetyzacją przestrzeni 
publicznej oraz poprawą jakości i dostępności tego rodzaju przestrzeni. Dotyczy to w 
szczególności urządzania i utrzymania terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
określonych w kierunku rozwoju 3.5. 

 

5. Bioróżnorodność, obszary chronione w tym Natura 2000 

Realizacja zadań związanych w szczególności z promocją turystyczną, może stanowić 
pewne potencjalne zagrożenie w związku ze wzmożeniem ruchu turystycznego, 
zachęconego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej do odwiedzenia obszarów cennych 
przyrodniczo. W efekcie m.in. rozwoju komunikacji i turystyki wzrasta ilość pojawiających 
się gatunków obcych (rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych wzdłuż dróg i 
szlaków). 

Wyżej wymienione wytyczne będą realizowane przede wszystkim w ramach celu 
strategicznego 4. 

 

6. Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest wciąż przewaga 
składowania odpadów komunalnych nad innymi metodami przetwarzania tj. odzyskiem 
odpadów. Najistotniejszą potrzebą w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami jest 
zorganizowanie selektywnego odbierania odpadów komunalnych na większą skalę np. 
obejmujących wszystkie gminy z terenu powiatu wołomińskiego, przynajmniej frakcji: 
papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 
niebezpiecznych (przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

Ww. wytyczne umożliwią realizację zadań w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami ujętych w kierunku rozwoju 3.5. 

 

7. Zagrożenia naturalne 

Teren objęty opracowaniem narażony jest na lokalne podtopienia. Przyczyniają się do tego 
warunki naturalne tj.: gwałtowne zmiany klimatyczne, ukształtowanie terenu oraz 
występowanie cieków wodnych. Od kilkunastu lat notowane są prawie każdego roku 
powodzie powodujące znaczące zniszczenia mienia prywatnego (domów) i publicznego, 
np. dróg czy mostów. Rozwój osadnictwa na terenach zalewowych również wpływa na 
skalę tych zniszczeń. Niewystarczające zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz niska 
świadomość społeczna zjawisk pogodowych jest również przyczyną narastania tego 
problemu. 

Ponadto bardzo ważne jest utrzymanie w dobrym stanie rowów i przepustów drogowych, 
jak również wspieranie rozwoju obiektów małej retencji oraz budowy polderów 
przeciwpowodziowych lub zabezpieczania terenów zalewowych. 
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Wyżej wymienione wytyczne będą realizowane przede wszystkim w ramach kierunku 
rozwoju 3.4. 

 

 

5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z 

PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STRATEGII ORAZ SPOSOBY, W JAKICH 

TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE 

PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTÓW  

 

W tym rozdziale przeprowadzono analizę porównawczą celów ustanowionych w Strategii 
Rozwoju Powiatu Wołomińskiego z celami innych dokumentów strategicznych na poziomie 
międzynarodowym (w tym unijnym) oraz krajowym. Celem niniejszego porównania była: 

-  ocena spójności celów Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego z celami innych 
dokumentów strategicznych , 

- opis sposobu w jakim zastosowano cele analizowanych dokumentów w Strategii  pod 
kątem ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju.  

Poniżej przedstawiono wyniki analizy. 

 

Analiza zgodności z dokumentami międzynarodowymi 

Opis sposobu  zastosowania celów 
analizowanych  dokumentów w Strategii  

Rozwoju Powiatu Wołomińskiego  

Obszar spójności dokumentów z osiami 
priorytetowymi Strategii  Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego  
Cel Strategii Europa 2020 - Celem  jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:  
1. inteligentny, 
2. zrównoważony, 
3. sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy. 
 Założenia kluczowych priorytetów inwestycyjnych 
Strategii RPW zgodne są z założeniami Strategii 
Europa 2020 w następujących obszarach 
tematycznych: 
Celem Strategii Europa 2020 jest osiągnięcie 
wzrostu gospodarczego, który będzie:  
1. inteligentny − dzięki bardziej efektywnym 
inwestycjom w edukację, badania naukowe i 
innowacje; 
2. zrównoważony − dzięki zdecydowanemu 
przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i 
konkurencyjnego przemysłu;  
3. sprzyjający włączeniu społecznemu, ze 
szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc 
pracy i ograniczanie ubóstwa. 

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora 
gospodarczego i publicznego na terenie powiatu; 
Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego poprzez 
wzmocnienie infrastruktury edukacji. 
Integracja oraz wzmocnienie infrastruktury transportu 
zbiorowego w obszarze SRPW, działania promujące 
zrównoważony rozwój, działania promujące ład 
ekologiczny; 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej, rewitalizacja 
infrastruktury wzmacniającej, wdrożenie mechanizmów 
wzmacniających kulturę dialogu politycznego i 
społecznego. 

Programowanie Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Umowa Partnerstwa (UP): Celem  jest oparcie 

rozwoju na dalszym:  
-  zwiększaniu konkurencyjności gospodarki,  
-  poprawie spójności społecznej i terytorialnej,  
- podnoszeniu sprawności efektywności państwa. 

UP 2014-2020 ściśle wiąże strategię wykorzystania 
środków europejskich z realizacją Strategii Rozwoju 
Kraju 2020 (SRK) oraz Strategii Europa 2020. Celem 

Promocja przedsiębiorczości, nowe modele biznesowe. 
Poprawa jakości edukacji, poprawa dostępu do edukac 
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
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Opis sposobu  zastosowania celów 
analizowanych  dokumentów w Strategii  

Rozwoju Powiatu Wołomińskiego  

Obszar spójności dokumentów z osiami 
priorytetowymi Strategii  Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego  
Cel Strategii Europa 2020 - Celem  jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:  
1. inteligentny, 
2. zrównoważony, 
3. sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy. 
 Założenia kluczowych priorytetów inwestycyjnych 
Strategii RPW zgodne są z założeniami Strategii 
Europa 2020 w następujących obszarach 
tematycznych: 
Celem Strategii Europa 2020 jest osiągnięcie 
wzrostu gospodarczego, który będzie:  
1. inteligentny − dzięki bardziej efektywnym 
inwestycjom w edukację, badania naukowe i 
innowacje; 
2. zrównoważony − dzięki zdecydowanemu 
przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i 
konkurencyjnego przemysłu;  
3. sprzyjający włączeniu społecznemu, ze 
szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc 
pracy i ograniczanie ubóstwa. 

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora 
gospodarczego i publicznego na terenie powiatu; 
Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego poprzez 
wzmocnienie infrastruktury edukacji. 
Integracja oraz wzmocnienie infrastruktury transportu 
zbiorowego w obszarze SRPW, działania promujące 
zrównoważony rozwój, działania promujące ład 
ekologiczny; 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej, rewitalizacja 
infrastruktury wzmacniającej, wdrożenie mechanizmów 
wzmacniających kulturę dialogu politycznego i 
społecznego. 

konsekwentnie realizowanym w ramach nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020 jest, zgodnie z 
SRK, oparcie rozwoju na dalszym:  
(1) zwiększaniu konkurencyjności gospodarki;  
(2) poprawie spójności społecznej i terytorialnej;  
(3) podnoszeniu sprawności efektywności państwa. 

naturalnego, zrównoważony rozwój. 
Działania ekologiczne, wspieranie działań 
niskoemisyjnych. 
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej  i 
społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich   
  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
 W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) znalazły się następujące 
priorytety inwestycyjne dedykowane specjalnie dla 
rozwoju obszarów miejskich: 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla różnego typu 
obszarów w szczególności dla obszarów miejskich, 
włączając promocję zrównoważonej mobilności 
miejskiej oraz podejmowanie odpowiednich działań 
przeciwdziałania i dostosowania do zmian klimatu;  
Działania mające na celu poprawę stanu środowiska 
miejskiego. 

 

 

Poddano również analizie pod kątem aspektów środowiskowych oraz zrównoważonego 
rozwoju zgodność celów Strategii  SRPW z założeniami dokumentów na szczeblu 
krajowym. Tabela poniżej przedstawia wyniki oceny. 

 

Analiza zgodności z dokumentami krajowymi. 

Opis sposobu  zastosowania celów analizowanych  
dokumentów w Strategii Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego  

Obszar spójności dokumentów z osiami 
priorytetowymi Strategii  Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.  – Celem głównym DSRK jest podniesienie jakości 

życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony wzrostem produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem 
nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz 
innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów  
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Opis sposobu  zastosowania celów analizowanych  
dokumentów w Strategii Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego  

Obszar spójności dokumentów z osiami 
priorytetowymi Strategii  Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego 
Celem głównym DSRK jest podniesienie jakości życia 
Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z 
jednej strony wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) 
na mieszkańca, a z drugiej zwiększeniem spójności 
społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o 
charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku 
cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności 
gospodarki w stosunku do innych krajów. 

Wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego 
poprzez wszystkie dostępne kanały (inwestycja w 
edukację, promocja przedsiębiorczości, racjonalne 
wykorzystanie środowiska naturalnego - 
zrównoważony rozwój). 
Wsparcia adekwatnego do potrzeb każdego 
subregionu (traktowanie obszaru indywidualnie) w 
celu zwiększenia jego konkurencyjności. 
Opieranie swoich działań na wcześniej dokonanych 
diagnozach, konsultowanych społecznie - działanie 
zgodnie ze społecznie ustalonymi kierunkami 
wsparcia. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 
państwo (SRK) – Celem jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych 
potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 

Strategia RPW spójna jest z założeniami SRK, bowiem 
jej cele strategiczne wpisują się obszary strategiczne 
krajowej strategii. 
 

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i inwestycja 
w infrastrukturę dotyczącą kapitału ludzkiego. 
Wzmocnienie infrastruktury transportu zbiorowego 
oraz rozwój infrastruktury wzmacniającej ład 
ekologiczny i funkcjonalny na terenie PW. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). 

Cele polityki zagospodarowania przestrzennego kraju, 
które powinny być spójne z innymi dokumentami 
planistycznymi budowanymi na poziomie lokalnym jak i 
regionalnym. 
Cele KPZK są spójne ze Strategią RPW  w 
następujących obszarach: 

Inwestycje w edukację, promocja edukacji/ 
wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich. 
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
naturalnego, zrównoważony rozwój. 
Działania ekologiczne, wspieranie działań 
niskoemisyjnych, rozwój infrastruktury promującej 
ład ekologiczny. 

Krajowa Polityka Miejska (Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020) - Strategicznym celem jest 
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Obszary wsparcia, które pojawiają się w obrębie 
Strategii RPW dostosowane zostały w całości do 
realizacji założeń Krajowej Polityki Miejskiej 
wykorzystując narzędzia i środki przez nią wskazane. 
Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych 
ośrodków miejskich odbywa się poprzez prawidłowe 
budowanie i kreowanie polityki strategicznej na obszarze 
objętym wsparciem, tym samym odbywa się realizacja 
założeń polityki regionalnej oraz polityki spójności. 

Obszary wsparcia, które pojawiają się w obrębie 
Strategii PW, dostosowane zostały w całości do 
realizacji założeń Krajowej Polityki Miejskiej, 
wykorzystując narzędzia i środki przez nią 
wskazane. Poprawa konkurencyjności i zdolności 
głównych ośrodków miejskich odbywa się poprzez 
prawidłowe budowanie  i kreowanie polityki 
strategicznej na obszarze objętym wsparciem, tym 
samym odbywa się realizacja założeń polityki 
regionalnej oraz polityki spójności. Inwestycja we 
wspieranie rewitalizacji odbywa się w sferze 
gospodarczej i społecznej, tym samym stworzone 
zostają warunki do skutecznego wdrażania i 
wspierania założeń KPM. 

 

6.PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY 

ŚRODOWISKA 
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Aby zrealizować wytyczone cele strategiczne wyodrębniono kierunki rozwoju, które 
stanowią grupę przedsięwzięć/zadań/decyzji. Bezpośrednie zadania za pomocą których 
będą realizowane poszczególne cele i kierunki rozwoju ujęte będą w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym (WPI) powiatu wołomińskiego.  

Poniższy schemat prezentuje strukturę celów strategicznych i kierunków rozwoju „Strategii 
Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku”: 
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Kierunki rozwoju przewidziane do realizacji w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego 
można podzielić na dwie kategorie, tj. cele i kierunki  inwestycyjne  i nieinwestycyjne.  

Potencjalny wpływ na poszczególne komponenty środowiska będzie miała realizacja 
kierunków inwestycyjnych, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich 
bezpośredniej realizacji, powodując przejściowe uciążliwości.  

W przypadku przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją dróg ich eksploatacja 
może powodować pewne uciążliwości dla środowiska na etapie ich eksploatacji. 
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Cele i kierunki działań o charakterze inwestycyjnym: 

Cel strategiczny Nr 3 - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ 
W POWIECIE  

 

- Kierunek rozwoju 3.1. - Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  

Zadania związane z modernizacją, termomodernizacją, rozbudową, remontami i 
doposażeniem bazy oświatowej, utrzymaniem i modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej 
znajdującej się przy szkołach.  

Rozbudowa sieci światłowodowej, adaptacja pomieszczeń i budynków na cele opieki 
społecznej, zdrowia psychicznego, integracji osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin. 

 

- Kierunek rozwoju 3.2. - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  

Zadania związane z rozbudową, modernizacja i doposażenie infrastruktury ochrony 
zdrowia, stworzenie powiatowego systemu dostępu do usług zdrowotnych. Modernizacja 
SZPZOZ Szpital Powiatowy w Wołominie. Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Adaptacja pomieszczeń i budynków na cele opieki społecznej, zdrowia 
psychicznego, integracji osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

 

- Kierunek rozwoju 3.3. - Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej 
oraz poprawa powiązań komunikacyjnych  

Modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 
zwłaszcza chodnikami. Zakończenie budowy drogi S8, i planowanej drogi S17, dróg 
wojewódzkich 635, 634, 631. poszerzenia oferty połączeń czy stworzenia zintegrowanego 
serwisu informacyjnego o środkach komunikacji publicznej w powiecie. Budowa systemu 
transportu, na terenie powiatu wołomińskiego, rezygnacja z transportu samochodowego 
(zwłaszcza indywidualnego), systematyczna rozbudowa chodników wzdłuż ciągów 
drogowych i budowa systemu ścieżek rowerowych budowa miejsc parkingowych na 
obszarze powiatu, w tym parkingów przy liniach kolejowych oparte na systemie „Parkuj i 
Jedź”. 

 

- Kierunek rozwoju 3.4. - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie 
wołomińskim 

Budowa sygnalizacji świetlnej, separacja ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę 
spowalniaczy ruchu, budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż głównych szlaków 
drogowych. Budowa infrastruktury drogowej, dotyczącej ograniczania nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń i hałasu. Budowa powiatowego system ostrzegania o zagrożeniach. 
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- Kierunek rozwoju 3.5. - Ochrona środowiska naturalnego 

Inwestycje/projekty bezpośrednio wpływające na poprawę jakości powietrza i wody. 
Promocja odnawialnych źródeł energii i rozwiązań prokonsumenckich oraz zadania 
związane z ochroną zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
właściwą gospodarkę odpadami na terenie powiatu czy pozwolą lepiej monitorować stan 
środowiska na terenie powiatu lub informować o jego stanie.  

Uregulowanie gospodarki przestrzennej w gminach estetyzacja przestrzeni publicznej oraz 
poprawa jakości i dostępności tego rodzaju przestrzeni. Budowa urządzeń i utrzymania 
terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
Cel strategiczny nr 4 - TWORZENIE WARUNKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

 

-Kierunek rozwoju 4.1. - Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo historyczne i 
kulturowe 

Zabezpieczenie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, poprzez odnawianie i 
konserwację obiektów architektury sakralnej, lokalnych pomników historii i miejsc pamięci. 

 

- Kierunek rozwoju 4.2. - Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 

Wspieranie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej, tworzenie stref wypoczynku  
i rekreacji, wyznaczania miejsc na pola namiotowe, campingowe i stanice wodne.  

Poprawa stanu istniejących szlaków turystycznych oraz tworzenia nowych szlaków. 
Dostosowanie zaplecza turystycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 

 

- Kierunek rozwoju 4.3. - Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju 
turystyki 

Poprawa zagospodarowania obszarów atrakcyjnych pod względem turystycznym i 
rekreacyjnym. Inwestycje związane z  budową plaż i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
przy rzekach i zbiornikach wodnych. Ożywienie turystycznego terenów dolin rzecznych 
Bugu i Liwca, zagospodarowanie tych cieków 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż jedno z zadań inwestycyjnych 
zaproponowanych wyżej może kwalifikować się do kategorii przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.) tj.: przebudowa dróg 
wojewódzkich (kierunek 3.3). 

Natomiast pozostałe przedsięwzięcia z w/w listy mogą się kwalifikować, zgodnie z § 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do grupy przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, dla tych 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO ROKU 2025 

 
 
 

  69 

 

przedsięwzięć może zajść potrzeba, uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przed ich realizacją. 

Ponadto przed realizacją poszczególnych przedsięwzięć należy przeprowadzić 
szczegółową kwalifikację przedsięwzięć w oparciu o ich charakterystyczne parametry. 
Należy również zwrócić szczególną uwagę na uwarunkowania przyrodnicze (obszary 
Natura 2000), rodzaj przedsięwzięcia, skalę oddziaływania, itp. 

 

Cele i kierunki o charakterze nieinwestycyjnym to: 

- Cel strategiczny Nr 1 - WZMACNIANIE INNOWACYJNOŚCI I 

KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

1. Kierunek rozwoju 1.1 - Kształtowanie warunków rozwoju kapitału ludzkiego, 

2. Kierunek rozwoju1.2 - Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

3. Kierunek rozwoju 1.3 - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 
wołomińskiego 

-  Cel strategiczny Nr 2 - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA 

MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

1.  Kierunek rozwoju 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

2.  Kierunek rozwoju 2.2.- Kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż żadne z zaproponowanych wyżej 
przedsięwzięć nie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.). Zarówno realizacja jak i eksploatacja tego 
typu inicjatyw nie będzie wiązała się z oddziaływaniem na środowisko. 

 

Przy analizie wpływu na środowisko poszczególnych kierunków i realizowanych w 
nich zadań inwestycyjnych wymienionych w Strategii Rozwoju Powiatu 
Wołomińskiego, podzielono je na trzy grupy: 

I grupa to zadania związane z modernizacją i budową dróg w tym budową i rozbudową 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (kanalizacji sanitarnej i deszczowej), 
oświetlenia ulicznego, gospodarowania odpadami, budowa systemu ścieżek rowerowych 
budowa miejsc parkingowych na obszarze powiatu, w tym parkingów przy liniach 
kolejowych oparte na systemie „Parkuj i Jedź”. 

Kierunki  wchodzące w skład tej grupy to: 

1.Kierunek rozwoju 3.3.- Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej 
oraz poprawa powiązań komunikacyjnych  

2. Kierunek rozwoju 3.5. - Ochrona środowiska naturalnego 

 

II grupa to zadania w ramach, których będą wykonywane prace (w różnym zakresie w 
zależności od zadania), tj. budowa nowych obiektów, modernizacje obiektów 
dydaktycznych, termomodernizacja budynków, budowa obiektów rekreacyjnych, odnowa 
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obszarów zielonych, rewitalizacja, budowa sygnalizacji świetlnej, separacja ruchu pieszego 
i rowerowego poprzez budowę spowalniaczy ruchu, budowa ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż głównych szlaków drogowych; budowa infrastruktury drogowej, dotyczącej 
ograniczania nadmiernej emisji zanieczyszczeń i hałasu; Budowa powiatowego system 
ostrzegania o zagrożeniach. 

Kierunki wchodzące w skład tej grupy to: 

 Kierunek rozwoju 3.1. - Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  

 Kierunek rozwoju 3.2. - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  

 Kierunek rozwoju 3.4. - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie 
wołomińskim 

 

III grupa to zadania w ramach, których będą wykonywane obiekty infrastruktury 
turystycznej, boiska, oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie lokalnego 
dziedzictwa historycznego i kulturowego, poprzez odnawianie i konserwację obiektów 
architektury sakralnej, lokalnych pomników historii i miejsc pamięci, poprawa stanu 
istniejących szlaków turystycznych oraz tworzenia nowych szlaków. Dostosowanie 
zaplecza turystycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 

Kierunki wchodzące w skład tej grupy to:   

1. Kierunek rozwoju 4.1. - Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 

2. Kierunek rozwoju 4.2. - Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

3. Kierunek rozwoju 4.3. - Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju 
turystyki 

 

 

6.1.PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

 

ETAP REALIZACJI 

a) Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  

 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 

Faza budowy będzie się charakteryzowała 
oddziaływaniem na stan powietrza. Prace 
ziemne, prace budowlane nie pozostają bez 
wpływu na zapylenie powietrza 
powodujących wzrost emisji zanieczyszczeń 
do powietrza. W szczególności dotyczy to 
substancji emitowanych z silników 

-zwilżanie powierzchni terenu i 
zwilżanie sypkiego materiału 
składowanego na pryzmach 
(piasek); naturalnie odbywa się 
to za sprawą opadów 
atmosferycznych natomiast w 
porze bezdeszczowej warto 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO ROKU 2025 

 
 
 

  71 

 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

spalinowych (w czasie transportu oraz pracy 
sprzętu i maszyny roboczych), prac 
spawalniczych (gazy i pyły), prac malarskich 
(gazy, głównie lotne związki organiczne) i 
innych. 

Określenie skali oddziaływania i zasięgu 
występowania określonych stężeń danej 
substancji nie jest możliwe. Z punktu 
widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe 
oddziaływanie związane z pracami 
budowlanymi nie podlega normowaniu.  

Jednak nie ulega wątpliwości, że tego 
rodzaju prace nie są obojętne dla ludzi 
przebywających w pobliżu, szczególnie 
mieszkańców okolicznych domów i powodują 
w tym czasie pewna uciążliwość.      

 

dodatkowo zwilżać źródła 
pylenia; ograniczaniu emisji 
mogą też służyć sztuczne 
bariery, jakimi są m. in. parkany 
okalające plac budowy; 

-dla zapobieżenia 
zanieczyszczaniu powierzchni 
ulic, na które będą wyjeżdżały 
samochody z placu budowy, 
można zastosować „myjki” do 
oczyszczania kół, a przede 
wszystkim zamiatanie na mokro 
odcinka ulicy, na który 
wyjeżdżają samochody z 
budowy; 

-unikanie warunków 
sprzyjających pyleniu podczas 
przesypywania sypkiego 
materiału (np. załadunek i 
rozładunek ciężarówek); 

-szybkie zagospodarowanie 
powierzchni, która została 
odsłonięta i przez to narażona 
na emisję wiatrową (np. 
obsadzanie trawą, itp.). 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i 
kultury  

 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej 
i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego w 
powiecie wołomińskim 
 

Wpływ na powietrze będzie występował w 
postaci zwiększonej emisji pyłów i spalin 
spowodowanej ruchem maszyn 
budowlanych oraz samochodów 
transportujących materiały i urządzenia 
budowlane oraz odpady z terenu budowy. 

•zwilżanie powierzchni terenu i 
zwilżanie sypkiego materiału 
składowanego na pryzmach 
(piasek); naturalnie odbywa się 
to za sporawą opadów 
atmosferycznych natomiast w 
bezdeszczowej warto 
dodatkowo zwilżać źródła 
pylenia; ograniczaniu emisji 
mogą też służyć sztuczne 
bariery, jakimi są m. in. parkany 
okalające plac budowy; 
•dla zapobieżenia 
zanieczyszczaniu powierzchni 
ulic, na które będą wyjeżdżały 
samochody z placu budowy, 
można zastosować „myjki” do 
oczyszczania kół, a przede 
wszystkim zamiatanie na mokro 
odcinka ulicy, na który 
wyjeżdżają samochody z 
budowy; 
•unikanie warunków 
sprzyjających pyleniu podczas 
przesypywania sypkiego 
materiału (np. załadunek i 
rozładunek ciężarówek); 
•szybkie zagospodarowanie 
powierzchni, która została 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

odsłonięta i przez to narażona 
na emisję wiatrową (np. 
obsadzanie trawą, itp.). 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w 
oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 
 

 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału 
przyrodniczego dla rozwoju 
turystyki 
 

Wpływ na powietrze będzie występował w 
postaci zwiększonej emisji pyłów i spalin 
spowodowanej ruchem maszyn 
budowlanych oraz samochodów 
transportujących materiały i urządzenia 
budowlane oraz odpady z terenu budowy. 

 

Jak wyżej. 

 

  

b) środowisko gruntowo–wodne 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

 
Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa powiązań 
komunikacyjnych  
 
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 
 

W trakcie budowy istnieje potencjalne 
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
gruntów substancjami ropopochodnymi 
pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i 
środków transportu (potencjalne wycieki 
olejów przekładniowych, silnikowych, 
paliwa, itp.) 

Aby zminimalizować 
niebezpieczeństwo skażenia 
zaplecze budowy, na którym 
będzie parkował ten sprzęt 
powinno zostać zorganizowane 
na terenie utwardzonym, 
zabezpieczonym warstwą 
nieprzepuszczalną lub na 
terenie, z którego możliwe jest 
ujęcie zanieczyszczonych wód 
opadowych i wstępne 
oczyszczenie przed 
odprowadzeniem do odbiornika. 
Oprócz tego, stan sprzętu 
budowlanego i środków 
transportu powinien być na 
bieżąco monitorowany. Pozwoli 
to na szybkie wykrywanie i 
eliminację nieszczelności, 
skutkujących wyciekami 
ropopochodnych. Zminimalizuje 
to potencjalne zagrożenie dla 
środowiska gruntowo–wodnego 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

Na placu budowy należy 
zapewnić odpowiednie warunki 
sanitarne pracownikom (np. 
poprzez ustawienie kabin 
ustępowych typu Toi–Toi, które 
następnie będą wywiezione do 
punktu zlewnego – oczyszczalni 
przez uprawniony podmiot). 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i 
kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i 
zdrowotnej  

 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego w 
powiecie wołomińskim 
 

Na obecnym etapie planowania, szacuje 
się, że charakter niniejszych zadań nie 
wskazuje na konieczność prowadzenia 
głębokich wykopów wymagających 
odwodnienia, w związku z czym wpływ na 
wody powierzchniowe i podziemne w 
trakcie robót ziemnych nie będzie 
występował. W trakcie budowy istnieje 
potencjalne niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia gruntów substancjami 
ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu 
budowlanego i środków transportu 
(potencjalne mikrowycieki olejów 
przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). 
Aby zminimalizować niebezpieczeństwo 
skażenia zaplecze budowy, na którym 
będzie parkował ten sprzęt powinno zostać 
zorganizowane na terenie utwardzonym, 
zabezpieczonym warstwą 
nieprzepuszczalną. Oprócz tego stan 
sprzętu budowlanego i środków transportu 
powinien być na bieżąco monitorowany. 
Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie 
dla środowiska gruntowo–wodnego. 
 

Na etapie opracowania 
organizacji budowy powinno się 
zapewnić odpowiednie warunki 
sanitarne pracownikom (np. 
poprzez ustawienie kabin 
ustępowych typu Toi–Toi). 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa IV 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w 
oparciu o dziedzictwo historyczne 
i kulturowe 
 

 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału 
przyrodniczego dla rozwoju 
turystyki 

W trakcie budowy istnieje potencjalne 
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
gruntów substancjami ropopochodnymi 
pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i 
środków transportu (potencjalne 
mikrowycieki olejów przekładniowych, 
silnikowych, paliwa, itp.). 

Jak wyżej. 
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c) klimat 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

(+) transport zbiorowy jest znacznie bardziej 
przyjazny środowisku, jako, zorganizowany, o 
relatywnie mniejszej emisji zanieczyszczeń i 
mniejszej ilości awarii oraz większym 
bezpieczeństwie.  

(+) poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłu 
PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz ograniczenie 
depozycji zanieczyszczeń w wodach. 

(-)na etapie realizacji inwestycji możliwe 
wystąpienie zwiększonej emisji hałasu i 
zanieczyszczeń. 

(-)zagrożenia związane z występowaniem 
katastrof. 

Właściwy wybór lokalizacji i 
przebiegu inwestycji – poza 
obszarami cennymi 
przyrodniczo. 

- Odpowiedni dobór technologii. 

-Stosowanie sprzętu, który 
powoduje jak najmniejsze 
zanieczyszczenie powietrza. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji 
i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej  

 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie wołomińskim 
 

 poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłu 
PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz ograniczenie 
depozycji zanieczyszczeń  

(-) na etapie realizacji inwestycji możliwe 
wystąpienie zwiększonej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

Ograniczenie do minimum strefy 

bezpośredniej ingerencji. 
 
-Racjonalna gospodarka 
materiałami (minimalizacja 
powstających odpadów). 
 
-Stosowanie sprzętu, który 
powoduje jak najmniejsze 
zanieczyszczenie powietrza. 
 
-Rzetelna ocena oddziaływania 
inwestycji na środowisko w 
momencie przygotowywania 
konkretnych inwestycji, 
odpowiedni rozkład terminów 
prac. 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki 
w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 
 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału 

(+) poprawa stanu zdrowia. 
  
(+) poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłu 
PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz ograniczenie 
depozycji zanieczyszczeń w wodach. 

 

- Rzetelnie sporządzona ocena 
oddziaływania na środowisko. 

-Odpowiedni dobór technologii. 

-Odpowiedni rozkład terminów 
prac. 
 
-Stosowanie sprzętu, który 

powoduje jak najmniejsze 

zanieczyszczenie powietrza. 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

przyrodniczego dla rozwoju 
turystyki 
 

 

d) odpady 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

Na terenie budowy w czasie realizacji 
przedmiotowych zadań mogą powstawać 
głównie następujące typy odpadów: 
•odpady z budowy, remontów i demontażu 
dróg, 
•materiały konstrukcyjne zawierające gips, 
•materiały ceramiczne, szkło, drewno, 
tworzywa sztuczne 
•złom stalowy, 
•zniszczone kable, 
•odpady związane z eksploatacją maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych podczas prac 
budowlanych tj. odpadowe oleje 
hydrauliczne i silnikowe, zanieczyszczona 
substancjami niebezpiecznymi ziemia, 
opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych, 
•odpady ulegające biodegradacji, 
•gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania,   
•odpady bytowe pracowników – puszki, 
butelki, papiery itp., na odpady te należy 
przygotować odpowiednie pojemniki, które 
powinny być systematycznie opróżniane. 
Część z nich np. niektóre oleje mogą być 
klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i 
w związku z tym należy je traktować w 
sposób szczególny. W sposób szczególny 
należy także postępować z odpadami 
zawierającymi azbest. 

Powstałe w trakcie budowy odpady 
powinny być w miarę możliwości 
wtórnie wykorzystywane bądź 
usuwane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W przypadku odpadów 
niebezpiecznych każdy rodzaj 
odpadów powinien być gromadzony i 
przechowywany oddzielnie. Transport 
odpadów niebezpiecznych z miejsc 
ich powstawania do miejsc ich 
odzysku lub unieszkodliwiania 
powinien się odbywać z zachowaniem 
przepisów obowiązujących przy 
transporcie tego typu odpadów. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO ROKU 2025 

 
 
 

  76 

 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury 
edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie wołomińskim 
 

Źródłem odpadów powstających w trakcie 
realizacji inwestycji będą głównie materiały 
budowlane oraz odpady powstające z 
rozbiórek. W zdecydowanej większości 
odpady powstające w czasie realizacji 
zadań nie będą się zaliczały do odpadów 
niebezpiecznych i w przypadku braku 
możliwości ich powtórnego wykorzystania 
zostaną wywiezione na składowisko 
odpadów komunalnych. W trakcie prac 
budowlanych mogą powstać oczywiście 
odpady klasyfikowane jako niebezpieczne 
np. niektóre oleje, materiały zawierające 
azbest i w związku z tym należy je 
traktować w sposób szczególny.  

 

 W celu ograniczenia wpływu 
inwestycji na środowisko wskazane 
jest prowadzenie robót budowlanych 
w oparciu o nowoczesne technologie, 
a powstałe w trakcie budowy odpady 
powinny być w miarę możliwości 
wtórnie wykorzystywane bądź 
usuwane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi wykonywania 
robót budowlanych. W przypadku 
odpadów niebezpiecznych każdy 
rodzaj odpadów powinien być 
gromadzony i przechowywany 
oddzielnie. Transport odpadów 
niebezpiecznych z miejsc ich 
powstawania do miejsc ich odzysku 
lub unieszkodliwiania powinien się 
odbywać z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie tego 
typu odpadów. 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki 
w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 
 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie 
potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

W czasie realizacji przedmiotowych zadań 
mogą powstawać głównie następujące typy 
odpadów: 
•odpady z  remontów  
•materiały konstrukcyjne zawierające gips, 
•materiały ceramiczne, szkło, drewno, 
tworzywa sztuczne 
•odpady ulegające biodegradacji, 
•gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania,   
•odpady bytowe pracowników – puszki, 
butelki, papiery itp., na odpady te należy 
przygotować odpowiednie pojemniki, które 
powinny być systematycznie opróżniane. 
 

Jak wyżej. 

 

 

e) hałas 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 

W trakcie robót budowlanych 
wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i 
środki transportu, stanowiące źródło hałasu 
i drgań. Emitowany hałas będzie 
oddziaływał na okolicznych mieszkańców 

Dla ograniczenia uciążliwości 
akustycznych prace budowlane 
powinny być prowadzone tylko w 
porze dziennej.  

Ograniczenie emitowanego hałasu 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

oraz ludzi przebywających chwilowo w 
rejonie inwestycji. Przy organizacji placu i 
planu budowy należy zwrócić więc 
szczególną uwagę na to by zastosowane 
urządzenia spełniały przedstawione kryteria 
dotyczące ich mocy akustycznej, 
wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, zm.). 
Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje 
całkowitej eliminacji uciążliwości 
hałasowych na terenach otaczających plac 
budowy, należy jednak pamiętać, że proces 
budowlany będzie ograniczony w czasie, a 
po jego zakończeniu wszystkie 
niedogodności (w tym akustyczne) ustaną. 
Z założenia generowany hałas będzie 
znacznie mniejszy. Proponuje się 
zastosowanie przy modernizacji i budowie 
dróg tzn. „cichych” nawierzchni co 
przyczyni się do zmniejszenia emisji 
poziomu hałasu. Swoiste źródło hałasu 
stanowią  nie modernizowane nawierzchnie 
starego typu. Nie odnotowano poważnych 
zagrożeń dla klimatu akustycznego. Ruch 
samochodowy, mimo okresowej 
koncentracji w ciągu dnia nie odbywa się z 
dużymi prędkościami, nie generuje więc 
wysokich poziomów hałasu. 

oraz wibracji można także osiągnąć 
poprzez:                 

•prowadzenie rozładunku pojazdów 
przy wyłączonym silniku; 

•izolowanie głośnych procesów i 
ograniczanie dostępu do obszarów 
zagrożonych hałasem, 

•ograniczenie propagacji hałasu 
poprzez zastosowanie obudów i 
ekranów akustycznych, 

•stosowanie materiałów 
dźwiękochłonnych w celu 
zmniejszenia odbić dźwięku, 

•stosowanie harmonogramów prac, 
ograniczających narażenie na hałas. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury 
edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie wołomińskim 
 

Praca sprzętu budowlanego i ruch 
pojazdów wpłynie również czasowo na 
klimat akustyczny na obszarze objętym 
inwestycją. 
Przy organizacji placu i planu budowy 
należy zwrócić więc szczególną uwagę na 
to by zastosowane urządzenia spełniały 
przedstawione kryteria dotyczące ich mocy 
akustycznej, wynikające z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów prawa. 
Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje 
całkowitej eliminacji uciążliwości 
hałasowych na terenach otaczających plac 
budowy, należy jednak pamiętać, że 
proces budowlany będzie ograniczony w 
czasie, a po jego zakończeniu wszystkie 
niedogodności(w tym akustyczne) ustaną. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak wyżej 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki 
w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 

 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie 
potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

Praca sprzętu budowlanego i ruch 
pojazdów wpłynie również czasowo na 
klimat akustyczny na obszarze objętym 
inwestycją.  

Przy organizacji placu i planu budowy 
należy zwrócić więc szczególną uwagę na 
to by zastosowane urządzenia spełniały 
przedstawione kryteria dotyczące ich mocy 
akustycznej, wynikające z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów prawa. 
Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje 
całkowitej eliminacji uciążliwości 
hałasowych na terenach otaczających plac 
budowy, należy jednak pamiętać, że 
proces budowlany będzie ograniczony w 
czasie, a po jego zakończeniu wszystkie 
niedogodności (w tym akustyczne) ustaną. 

Jak wyżej. 

 

 

f) elementy przyrody 

 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

W procesie budowy obiektów budowlanych 
oraz dróg istotnym zagadnieniem jest 
adaptacja i ochrona istniejących elementów 
zieleni w najbliższym otoczeniu obiektów.  

W przypadku prowadzonych prac 
ziemnych należy uwzględnić element 
ochrony istniejącej roślinności drzewiastej. 
Dotyczy to zabezpieczenia części 
nadziemnych drzew i ochrony systemu 
korzeniowego w trakcie realizacji prac 
ziemnych i budowlanych. W przypadku 
konieczności przeprowadzenia instalacji 
podziemnych w pobliżu drzew konieczne 
jest zastosowanie metod nieinwazyjnych – 
na przykład przewiertów sterowanych.  

Realizacja przedmiotowych zadań, może 
spowodować konieczność usunięcia bądź 
przesadzenia kolidujących z nimi drzew i 
krzewów. O ile jest to możliwe należy 
przesadzać a nie wycinać kolidujące z 
budową drzewa. Należy też zwrócić uwagę 
na odpowiednie zabezpieczenie drzew w 
bezpośrednim sąsiedztwie 

Wszelkie roboty ziemne w obrębie 
systemu korzeniowego powinny być 
wykonywane ręcznie w zasięgu rzutu 
korony lub w promieniu określonym 
przez dwukrotną wartość obwodu 
pnia u podstawy. Odsłonięte korzenie 
drzew na czas budowy powinny 
zostać okryte np. matami ze słomy 
lub tkanin workowatych, które 
zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 
wysychaniem. Wykopy w obrębie 
rzutu korony należy zasypywać glebą 
urodzajną w celu umożliwienia 
rozwoju systemu korzeniowego 
(rekompensata straty fragmentów 
systemu). 

W przypadku wysokiego poziomu 
wód gruntowych na terenie 
prowadzonych inwestycji oraz 
występowania roślin drzewiastych w 
najbliższym otoczeniu inwestycji 
należy przewidzieć zabezpieczenie 
ścian wykopu w celu uniknięcia 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

przeprowadzanych prac budowlanych. 
Można to osiągnąć poprzez zabezpieczenie 
pni deskami, a następnie obwiązanie 
sznurem lub drutem zabezpieczającym 
przed odkryciem (w taki sposób, aby nie 
doszło do uszkodzenia mechanicznego 
kory). W trakcie wykonywania instalacji 
podziemnych może nastąpić uszkodzenie 
korzeni.  

Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest 
wykonywanie prac ziemnych latem 
(przesuszenie) oraz zimą (przemarznięcie). 
Najlepszym czasem na wykonanie tych 
czynności jest okres spoczynku roślin, 
ponieważ ciężki sprzęt budowlany może 
zniszczyć korzenie drzew w obrębie 
wykopów. 

drastycznych zmian poziomu wód 
gruntowych mających niekorzystny 
wpływ na istniejącą zieleń wysoką 
(osłabienie stanu zdrowotnego, 
podatność na infekcję, posusz w 
szczytowej części korony). 

W przypadku stwierdzenia 
występowania na terenie 
zainwestowania gatunków zwierząt 
podstawowym działaniem 
minimalizującym negatywny wpływ 
jest odpowiedni dobór terminów 
prowadzenia prac budowlanych np. 
poza okresami rozrodczymi,  
lęgowymi ptaków  itp. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury 
edukacji i kultury  

 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie wołomińskim 
 

W trakcie realizacji zadań związanych z 
rewitalizacją obiektów architektonicznych, 
porządkowaniem istniejących lub 
urządzaniem nowych terenów zielonych 
nastąpi niewielki wpływ na faunę (głównie 
ptaki) i florę, związany z usunięciem części 
istniejących drzew i krzewów. 
 

 Generalnie usuwanie drzew i 
krzewów z obszarów 
rewitalizowanych powinno być 
podyktowane ich złym stanem 
zdrowotnym lub korektą 
nieprawidłowo przeprowadzonych 
nasadzeń oraz usuwaniem 
samosiewu. Dopuszcza się usuwanie 
drzew kolidujących z planowaną 
zabudową, przy braku możliwości ich 
przesadzenia oraz po rozważeniu 
wariantów lokalizacyjnych obiektów. 
Wszelkie działania w obrębie zieleni 
będą miały na celu przede wszystkim 
jej uporządkowanie, nadanie terenom 
zieleni urządzonej nowej, atrakcyjnej 
formy oraz radykalną poprawę stanu 
zdrowotnego i żywotności 
porastającej je roślinności dzięki 
dokonanym cięciom sanitarnym i 
nowym nasadzeniom. W trakcie prac 
budowlanych należy też zwrócić 
uwagę na odpowiednie 
zabezpieczenie drzew w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
przeprowadzanych prac 
budowlanych. Można to osiągnąć 
poprzez owinięcie pni jutą, mchem lub 
innym miękkim materiałem, a 
następnie deskami oraz obwiązanie 
sznurem lub drutem 
zabezpieczającym przed odkryciem. 
Uszkodzenie korzeni może także 
nastąpić przy wykonywaniu instalacji 
podziemnych. Najbardziej 
niebezpieczne dla roślin jest 
wykonywanie prac ziemnych latem 
(przesuszenie) oraz zimą 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

(przemarznięcie). Najbezpieczniej, 
gdy rośliny są w okresie spoczynku. 
Ponieważ, ciężki sprzęt budowlany 
może zniszczyć korzenie drzew w 
obrębie wykopów, wszelkie roboty 
ziemne w obrębie systemu 
korzeniowego powinny być 
wykonywane ręcznie. Odsłonięte 
korzenie drzew na czas budowy 
powinny zostać okryte np. matami ze 
słomy lub tkanin workowatych. 
Ze względu na możliwość 
występowania gatunków ptaków 
objętych ochroną oraz nietoperzy w 
dziuplach drzew stanowiących 
kryjówki, dla ich ochrony konieczne 
jest zachowanie starodrzewia oraz 
wskazane jest wieszanie specjalnej 
konstrukcji budek lęgowych. 
Normalnym tokiem postępowania jest 
w takim przypadku zawiadomienie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i postępowanie zgodnie z 
jego wskazaniami. Obecność 
nietoperzy i ptaków na terenach 
zielonych może skomplikować i 
opóźnić prace, ale ich nie 
uniemożliwia. 
Na poddaszach i strychach 
rewitalizowanych budynków mogą 
również występować gatunki ptaków 
objętych ochroną oraz nietoperzy, w 
związku z tym rewitalizacja budynków 
i innych obiektów budowlanych winna 
być poprzedzona przeglądem 
budynku przy udziale specjalisty 
ornitologa i chiropterologa. 
 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki 
w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie 
potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

Planowane działania są w większości 
neutralne dla bioróżnorodności, a tym 
bardziej nie powinny przyczynić się do 
redukcji liczby gatunków, jak też nie 
powinny przyczynić się do redukcji 
populacji zwierząt, czy liczby obiektów 
przyrodniczych. 

- Właściwy wybór lokalizacji i 

przebiegu inwestycji – poza 

obszarami cennymi przyrodniczo. 

- Konieczność kompensacji 

przyrodniczych w przypadku wycinki 

drzew/krzewów. 

- Odpowiedni dobór technologii. 

- Prowadzenie prac modernizacyjnych 

poza okresem lęgowym ptaków, 

rozrodem płazów. 

- Tworzenie odpowiednich przejść dla 

zwierząt. 

- Ograniczenie do minimum wycinki 

drzew i krzewów, - odpowiednie 

zabezpieczenie drzew i krzewów przy 

pracach budowlanych. 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

   

- Rzetelnie sporządzona ocena 

oddziaływania na środowisko i 

obszary prawnie chronione. 

 

g) powierzchnia ziemi, krajobraz  

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

- Transport zbiorowy jest znacznie bardziej 
przyjazny środowisku, jako  
zorganizowany, o relatywnie mniejszej 
emisji zanieczyszczeń i mniejszej ilości 
awarii oraz większym bezpieczeństwie. 
zanieczyszczenie gleb, zmiany powierzchni 
ziemi w trakcie realizacji inwestycji, 
zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi związane z transportem substancji 
niebezpiecznych (w wyniku awarii podczas 
transportu tych substancji), wzrost 
wydobycia surowców budowlanych 

-Odpowiedni dobór technologii. 

-Ograniczenie do minimum wycinki 
drzew i krzewów. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury 
edukacji i kultury  

 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie wołomińskim 
 

- Ogólna poprawa jakości środowiska i 
oszczędność surowców pod warunkiem 
właściwej lokalizacji inwestycji, w 
przeciwnym razie negatywne 
oddziaływania na różne komponenty 
środowiska, zależnie od typu inwestycji; 
oszczędność w zakresie wydobycia węgla, 
jako źródła energii konwencjonalnej, 
redukcja emisji gazów. 
- Dzięki budownictwu energooszczędnemu, 
poprawa stanu zdrowia ludzi, poczucie 
komfortu dzięki ograniczeniu ruchu 
samochodowego w miastach. 

- Odpowiedni rozkład i sprawne 
przeprowadzenie prac. 
- Stosowanie sprzętu, który powoduje 
jak najmniejsze zanieczyszczenie 
środowiska. 
- Uwzględnienie ochrony krajobrazu 
podczas realizacji inwestycji. 
- Racjonalna gospodarka materiałami 
(minimalizacja powstających 
odpadów). 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki 
w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

Podniesienie poziomu świadomości 
ekologicznej. 

Należy wybierać wariant najmniej 
obciążający środowisko (na 
podstawie rzetelnej oceny 
oddziaływania na środowisko). 
Należy stosować strefowanie 
uwzględniające walory przyrodnicze 
(infrastruktura i formy turystyki). 
Należy uwzględniać wymogi ochrony 
krajobrazu zrównoważone 
zagospodarowanie przestrzenne (np. 
zachowanie przyjaznej ludziom 
przestrzeni  
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie 
potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

Stosowanie sprzętu, który powoduje 
jak najmniejsze zanieczyszczenie 
środowiska; 
Prowadzenie prac budowlanych poza 
okresem lęgowym ptaków i rozrodem 
płazów; 
Konieczność kompensacji 
przyrodniczych w przypadku wycinki 
drzew/krzewów 
Uwzględnienie ochrony krajobrazu 
podczas realizacji inwestycji; 
Racjonalna gospodarka materiałami 

(minimalizacja powstających 

odpadów). 

 

 

 

e) zasoby naturalne, materialne, zabytki  

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

W przypadku bliskości inwestycji 
drogowych może wiązać się ze 
zwiększonym pyleniem i osiadaniem pyłów 
na obiektach zabytkowych, narażenie na 
większe drgania i hałas (wpływ na 
konstrukcję obiektów). 

- Odpowiedni rozkład i sprawne 
przeprowadzenie prac w obiektach 
lub sąsiedztwie obiektów 
zabytkowych. 
- Stosowanie sprzętu, który powoduje 
jak najmniejsze zanieczyszczenie 
środowiska. 
- Uwzględnienie ochrony krajobrazu 
podczas realizacji inwestycji. 
- Racjonalna gospodarka materiałami 
(minimalizacja powstających 
odpadów). 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury 
edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie wołomińskim 
 

Ogólna poprawa jakości środowiska i 
oszczędność surowców pod warunkiem 
właściwej lokalizacji inwestycji, w 
przeciwnym razie negatywne 
oddziaływania na różne komponenty 
środowiska, zależnie od typu inwestycji; 
oszczędność w zakresie wydobycia węgla, 
jako źródła energii konwencjonalnej, 
redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
pyłów oraz B(a)P do powietrza; 
zmniejszanie zagrożeń związanych z 
indywidualnym transportem 
samochodowym i rozbudową dróg, 
parkingów, ścieżek rowerowych; 
ograniczenie zużycia paliw 
konwencjonalnych dzięki budownictwu 
energooszczędnemu, poprawa stanu 

Rzetelna ocena oddziaływania 
inwestycji na środowisko w momencie 
przygotowywania konkretnych 
inwestycji. 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

zdrowia ludzi, poczucie komfortu dzięki 
ograniczeniu ruchu samochodowego w 
miastach 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki 
w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie 
potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

Wpływ na powietrze będzie występował w 
postaci zwiększonej emisji pyłów i spalin 
spowodowanej ruchem maszyn 
budowlanych oraz samochodów 
transportujących materiały i urządzenia 
budowlane oraz odpady z terenu budowy. 

Rzetelna ocena oddziaływania 

inwestycji na środowisko w momencie 

przygotowywania konkretnych 

inwestycji. 

 

f) ludzie 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja 
powiatowej infrastruktury 
drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska 
naturalnego 
 

(-) odczuwanie uciążliwości związane z 

realizacją inwestycji (budowa i 

modernizacja układów komunikacyjnych 

związanych z rozwojem przedsiębiorstwa), 

płoszenie zwierząt na terenach realizacji 

inwestycji 

(-) poprawa jakości komunikacji (wygoda, 

dostępność). 

(-) zwiększony hałas, 

(-) problemy zdrowotne związane z 
zanieczyszczeniem powietrza 

 

Odpowiedni dobór technologii. 

-Prowadzenie prac modernizacyjnych 

poza okresem lęgowym ptaków, 

rozrodem płazów. 

-Tworzenie odpowiednich przejść dla 

zwierząt, 

-Ograniczenie do minimum wycinki 

drzew i krzewów, odpowiednie 

zabezpieczenie drzew i krzewów przy 

pracach budowlanych. 

 -Rzetelnie sporządzona ocena 
oddziaływania na środowisko 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury 

(-) odpady powstające w czasie 
wykonywania robót ziemnych i 
budowlanych. 

Odpowiedni dobór technologii. 

-Prowadzenie prac modernizacyjnych 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

Sposób zapobiegania, 
ograniczania, kompensacji, 
negatywnych oddziaływań 

  

edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury 
społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie wołomińskim 
 

(-) zapylenie powietrza spowodowane 
pracami budowlanymi wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w 
szczególności do substancji emitowanych z 
silników spalinowych (w czasie transportu 
oraz pracy sprzętu i maszyny roboczych), 
prac spawalniczych (gazy i pyły), prac 
malarskich (gazy, głównie lotne związki 
organiczne) i innych. 

(-) praca sprzętu budowlanego i ruch 
pojazdów wpłynie również czasowo na 
klimat akustyczny na obszarze objętym 
inwestycją.  
 
(+) zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
poprzez podniesienie estetyki terenów 
rekreacyjnych poddanych remontom i 
modernizacją oraz funkcjonalności 
przestrzeni publicznej,  

(+) ograniczenie ilości paliwa (energii 
cieplnej) stosowanego do ogrzewania 
mieszkań i związane z tym oszczędności 
finansowe, poprawa stanu zdrowia 

poza okresem lęgowym ptaków, 

rozrodem płazów. 

-Tworzenie odpowiednich przejść dla 

zwierząt. 

-Ograniczenie do minimum wycinki 

drzew i krzewów, odpowiednie 

zabezpieczenie drzew i krzewów przy 

pracach budowlanych. 

-Rzetelnie sporządzona ocena 
oddziaływania na środowisko. 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki 
w oparciu o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie 
potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

+) polepszenie jakości edukacji, wzrost 
poczucia bezpieczeństwa, długoterminowo: 
wzrost poczucia samorealizacji i poprawa 
finansowa poprzez zatrudnienie, poprawa 
edukacji oraz rozwój wiedzy zarówno 
technicznej, jak i nauk przyrodniczych oraz 
wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa powinny w dalszej 
perspektywie pozytywnie wpływać na 
ochronę środowiska 

Stosowanie sprzętu, który powoduje 
jak najmniejsze zanieczyszczenie 
powietrza. 
 
-Rzetelna ocena oddziaływania 
inwestycji na środowisko w momencie 
przygotowywania konkretnych 
inwestycji, odpowiedni rozkład 
terminów prac. 
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ETAP EKSPLOATACJI 

  

a) Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.  

                              Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 
 

Realizacja inwestycji na terenie  gminy wpłynie pośrednio pozytywnie 
na powietrze. Przykładowe kierunki działań oraz projekty kluczowe 
zakładają m.in. budowę i remont dróg, gdzie zostanie wymieniona lub 
wyremontowana infrastruktura sieciowa i nawierzchnia dróg.  

Skutkiem negatywnym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej jest 
pojawianie się większej ilości aut na drogach, a co za tym idzie, 
większej emisji spalin do środowiska, ale z drugiej strony  
modernizacja odcinków dróg wpływa na polepszenie płynności jazdy, 
co z kolei powoduje mniejszą emisję spalin do powietrza. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 
 

Realizacja zadań inwestycyjnych w szczególności tj. polegających na 
termomodernizacji obiektów oraz wdrażaniu niskoemisyjnych 
rozwiązań technicznych będzie pozytywnie wpływać na stan powierza 
atmosferycznego.  
 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

 
Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 

 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

Wyższy standard życia, do czego może doprowadzić realizacja 
działań szczególnie w zakresie aktywizacji zawodowej rozwoju 
przedsiębiorczości, także wiąże się z większym zainteresowaniem 
stanem środowiska, a często z zaprzestaniem szkodliwych 
oddziaływań typowych na przykład w obszarach patologicznych. 
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b) środowisko gruntowo–wodne  

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 
 

Planowane do realizacji inwestycje wpłyną korzystnie na jakość wód 
gruntowych ponieważ wody z budowanej i modernizowanej 
nawierzchni będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej. 

Związane bezpośrednio z budową infrastruktury ochrony środowiska 
(rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych) i usprawnienie 
układu komunikacyjnego spowoduje polepszenie się stanu czystości 
powierzchni ziemi (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych, bytowych). Modernizacji układu komunikacyjnego 
będzie towarzyszyć wprowadzenie zieleni towarzyszącej. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 
 

W eksploatowanych obiektach będzie wykorzystywana woda do 
celów socjalno-gospodarczych i w związku z tym będą powstawać 
ścieki sanitarne. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do zewnętrznej 
sieci kanalizacji sanitarnej i kierowane do oczyszczalni ścieków. Wody 
opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji 
deszczowej.  
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie minimalizować 
zagrożenie powstawania dzikich wysypisk odpadów.   
Główne zagrożenia dla środowiska wodnego stanowi brak 
wystarczająco rozwiniętej sieci kanalizacyjnej, w tym na terenach 
zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz duże 
zanieczyszczenie wód rzek. 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 

 

Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 

Związane bezpośrednio z budową infrastruktury ochrony środowiska 

(rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej) spowoduje 

polepszenie się stanu czystości powierzchni wód i ziemi 

(zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, bytowych). 

 

c) klimat 

Typy zadań 
 

Rodzaj oddziaływań 
 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 

+) transport zbiorowy jest znacznie bardziej przyjazny środowisku, jako, 
zorganizowany, o relatywnie mniejszej emisji zanieczyszczeń i mniejszej 
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Typy zadań 
 

Rodzaj oddziaływań 
 

   

powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 
 

ilości awarii oraz większym bezpieczeństwie.  

(+) poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz ograniczenie 
depozycji zanieczyszczeń w wodach. 

(-)na etapie realizacji inwestycji możliwe wystąpienie zwiększonej emisji 
hałasu i zanieczyszczeń. 

(-)zagrożenia związane z występowaniem katastrof. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 
 

+) poprawa stanu zdrowia. 
  
(+) poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz ograniczenie 
depozycji zanieczyszczeń w wodach. 

(-)na etapie realizacji inwestycji możliwe wystąpienie zwiększonej emisji 
hałasu i zanieczyszczeń. 

 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 
 
Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 

 

+) poprawa stanu zdrowia. 
  
(+) poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P oraz ograniczenie 
depozycji zanieczyszczeń w wodach. 

 

d) odpady  

Typy zadań 
 

Rodzaj oddziaływań 
 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 

Na etapie eksploatacji obiektów infrastruktury głównie drogowej będą 
przede wszystkim powstawały odpady z eksploatacji kanalizacji 
deszczowej tj. odpady z czyszczenia separatorów substancji 
ropopochodnych oraz studzienek, które będą odpowiednio 
zagospodarowane przez specjalistyczne firmy. 

 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 
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Typy zadań 
 

Rodzaj oddziaływań 
 

   

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 
 

Na terenie obiektów wskazanych do rewitalizacji mogą powstawać 
następujące typy odpadów: 
- odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie : papier i 
tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, zużyte źródła światła, 
- odpady z terenów zielonych: odpady ulegające biodegradacji, 
- inne odpady komunalne: nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. 
W wyniku eksploatacji tych obiektów mogą powstawać również odpady 
komunalne związane z ich normalnym użytkowaniem, tj.: odpady 
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (papier i tektura,  
szkło, tworzywa sztuczne), odpady z terenów zielonych (koszenie 
poboczy); odpady ulegające biodegradacji; niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne, które będą odbierane przez specjalistyczne podmioty 
na podstawie podpisanej umowy. 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 

 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 
 
Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 
 

Na terenie obiektów wskazanych do rewitalizacji mogą powstawać 
następujące typy odpadów: 
- odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie : papier i 
tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, zużyte źródła światła, 
- odpady z terenów zielonych: odpady ulegające biodegradacji. 
 

 

 

e) hałas  

                              Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 

Z założenia generowany hałas będzie znacznie mniejszy. Proponuje się 
zastosowanie przy modernizacji i budowie dróg nawierzchni tzn. 
„cichych” nawierzchni co przyczyni się do zmniejszenia emisji poziomu 
hałasu. Swoiste źródło hałasu stanowią  nie modernizowane 
nawierzchnie starego typu. Nie odnotowano poważnych zagrożeń dla 
klimatu akustycznego. Ruch samochodowy, mimo okresowej 
koncentracji w ciągu dnia nie odbywa się z dużymi prędkościami. 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 
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                              Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

   

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  

 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  

 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 
 

Eksploatacja rewitalizowanych obiektów nie będzie generowała 
znaczącego hałasu. Swoiste źródło hałasu stanowią zazwyczaj miejsca 
rekreacyjne (płoszenie zwierzat), których eksploatacja, niemniej jednak 
pozytywnie wpłynie na mieszkańców, zwłaszcza w obszarze 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci.   

Główne zagrożenia dla klimatu akustycznego stanowią: 

-wysoki poziom ogólnego ruchu pojazdów, 

-brak proekologicznych postaw społeczeństwa w zakresie komunikacji 
samochodowej 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 

Eksploatacja rewitalizowanych obiektów nie będzie generowała 
znaczącego hałasu. Swoiste źródło hałasu stanowią zazwyczaj miejsca 
rekreacyjne (płoszenie zwierzat), których eksploatacja, niemniej jednak 
pozytywnie wpłynie na mieszkańców, zwłaszcza w obszarze 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci.   

 

 

f) elementy przyrody  

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

   

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 

Planowane działania są w większości neutralne dla bioróżnorodności, a 
tym bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji liczby gatunków, jak 
też nie powinny przyczynić się do redukcji populacji zwierząt, czy liczby 
obiektów przyrodniczych.  

 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 
Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  
 
Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 

 
Planowane działania są w większości neutralne dla bioróżnorodności, a 
tym bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji liczby gatunków, jak 
też nie powinny przyczynić się do redukcji populacji zwierząt, czy liczby 
obiektów przyrodniczych.  

 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

   

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 
 
Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 

Planowane działania są w większości neutralne dla bioróżnorodności, a 

tym bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji liczby gatunków, jak 

też nie powinny przyczynić się do redukcji populacji zwierząt, czy liczby 

obiektów przyrodniczych. 

 

g) Powierzchnia ziemi, krajobraz  

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 

Planowane działania są w większości neutralne dla powierzchni ziemi i 
krajobrazu,  inwestycje drogowe są w większości zlokalizowane w 
istniejących lokalizacjach. (+) poprawa stan zabytków; poprawa jakości 
krajobrazu kulturowego.  

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 

 
Krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych poprawą estetyki 
przestrzeni publicznej uwzględniających krajobraz kulturowy oraz 
zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku, 
 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 

Krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych poprawą estetyki 
przestrzeni publicznej uwzględniających krajobraz kulturowy oraz 
zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku, 
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Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

  

 
Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 

 

h) zasoby naturalne, materialne, zabytki  

 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 

W przypadku bliskości inwestycji drogowych może wiązać się ze 
zwiększonym pyleniem i osiadaniem pyłów na obiektach zabytkowych, 
narażenie na większe drgania i hałas (wpływ na konstrukcję obiektów) 

  

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 
Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  

 
Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 

Poprawa jakości krajobrazu kulturowego ogólna poprawa jakości 
środowiska i oszczędność surowców pod warunkiem właściwej lokalizacji 
inwestycji, w przeciwnym razie negatywne oddziaływania na różne 
komponenty środowiska, zależnie od typu inwestycji 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 

 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 

 
Kierunek rozwoju 4.3. 
 
Zagospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 

Ogólna poprawa jakości środowiska i oszczędność surowców pod 

warunkiem właściwej lokalizacji inwestycji, w przeciwnym razie negatywne 

oddziaływania na różne komponenty środowiska, zależnie od typu 

inwestycji polepszenie jakości edukacji, wzrost poczucia bezpieczeństwa, 

długoterminowo: wzrost poczucia samorealizacji i poprawa finansowa 

poprzez zatrudnienie, poprawa edukacji oraz rozwój wiedzy zarówno 

technicznej, jak i nauk przyrodniczych 
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h) ludzie 

Typy zadań 

 
Rodzaj oddziaływań 

 
 

  

Kierunki inwestycyjne (Drogi) – grupa I 

Kierunek rozwoju 3.3. 
 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 
Kierunek rozwoju 3.5. 
 
Ochrona środowiska naturalnego 

(-) poprawa jakości komunikacji (wygoda, dostępność). 

(-) zwiększony hałas, 

(-) problemy zdrowotne związane z 

zanieczyszczeniem powietrza 

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek rozwoju 3.1. 
 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 

Kierunek rozwoju 3.2. 
 
Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej  
 

Kierunek rozwoju 3.4. 
 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 

 
 (+) polepszenie jakości edukacji, wzrost poczucia bezpieczeństwa, 
długoterminowo: wzrost poczucia samorealizacji i poprawa finansowa 
poprzez zatrudnienie, poprawa edukacji oraz rozwój wiedzy zarówno 
technicznej, jak i nauk przyrodniczych oraz wzrost świadomości 
ekologicznej społeczeństwa powinny w dalszej perspektywie pozytywnie 
wpływać na ochronę środowiska 

Kierunki inwestycyjne (Turystyka) – grupa III 

Kierunek rozwoju 4.1. 
 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o 
dziedzictwo historyczne i kulturowe 
 
Kierunek rozwoju 4.2. 
 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 
 
Kierunek rozwoju 4.3. 
Z 
agospodarowanie potencjału przyrodniczego 
dla rozwoju turystyki 

(+) zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez podniesienie estetyki 
terenów rekreacyjnych poddanych remontom i modernizacją oraz 
funkcjonalności przestrzeni publicznej,  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO ROKU 2025 

 
 
 

  93 

 

 

7.OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWAŃ 

BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WTÓRNYCH, SKUMULOWANYCH, 

KRÓTKOTERMINOWYCH, ŚREDNIOTERMINOWYCH I 

DŁUGOTERMINOWYCH, STAŁYCH I CHWILOWYCH ORAZ 

POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH  

 

7.1. ANALIZA I OCENA PRZEW IDYWANEGO ZNACZĄCEGO  ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO  

 

W niniejszym rozdziale przeanalizowano znaczące oddziaływania na środowisko, w tym 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, jak i stałe, chwilowe oraz pozytywne i negatywne. Oddziaływania 
poszczególnych zadań przeanalizowano w dwóch etapach – na etapie realizacji inwestycji 
oraz na etapie eksploatacji. 

Zastosowano następujący opis oddziaływań na środowisko  : 

„+” – oddziaływanie pozytywne lub zdecydowana przewaga oddziaływań pozytywnych;  

„-” – oddziaływanie negatywne lub zdecydowana przewaga oddziaływań negatywnych; 

„+/-”, „+/0”, „-/0” – oddziaływanie niejednoznaczne (pozytywno-negatywne,   pozytywno-
neutralne, negatywno-neutralne); 

„0” – oddziaływanie neutralne 

 N – brak oddziaływania /nieokreślone. 

 

 

Tabela.1. Ocena wpływu realizacji poszczególnych kierunków Projektu Strategii Rozwoju Powiatu 
Wołomińskiego do roku 2025 na stan środowiska - ETAP REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
(oddziaływania krótkotrwałe, czasowe, związane głównie z prowadzonymi pracami budowlanymi).
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Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 

Grupy zadań inwestycyjnych obszary 

Natura 2000 

różnorodność 

biologiczna 

ludzie zwierzęta rośliny woda powietrze powierzchni
a ziemi 

krajobraz klimat zasoby 
naturalne 

zabytki dobra 
materialne 

Kierunki inwestycyjne (drogi, ochrona środowiska) – grupa I 

Kierunek 3.3. 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  

N +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-  

Kierunek  3.5. 
Ochrona środowiska naturalnego 

N +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- N +/-  

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek 3.1. 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  N N +/- N +/- +/- +/- +/- +/- N N +/- +/-   

Kierunek 3.2. 
Rozwój infrastruktury społecznej i 
zdrowotnej  

N N +/- N +/- +/- +/- +/- +/- N N +/- +/-   

Kierunek 3.4. 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 

N N +/- N +/- N N N N N N +/- +/-   

Kierunki inwestycyjne (obiekty turystyczne, kulturowe) – grupa III 

Kierunek  4.1. 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu 
o dziedzictwo historyczne i kulturowe 

N +/- +/- +/- +/- -/0 +/- +/- +/- N +/- N N 

Kierunek  4.2. 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 

N +/- +/- +/- +/- N +/- +/- +/- N +/- N N 

Kierunek  4.3. 
Zagospodarowanie potencjału 
przyrodniczego dla rozwoju turystyki 

N +/- N +/- +/- N +/- +/- +/- N +/- N N 
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Tabela.2. Ocena wpływu realizacji poszczególnych kierunków Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do roku 2025 na stan środowiska - 

ETAP EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (oddziaływania krótkotrwałe, czasowe, związane głównie z prowadzonymi pracami budowlanymi). 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 

Grupy zadań inwestycyjnych obszary 

Natura 2000 

różnorodność 

biologiczna 

ludzie zwierzęta rośliny woda powietrze powierzchni
a ziemi 

krajobraz klimat zasoby 
naturalne 

zabytki dobra 
materialne 

Kierunki inwestycyjne (drogi, ochrona środowiska) – grupa I 

Kierunek 3.3. 
Rozbudowa i modernizacja powiatowej 
infrastruktury drogowej oraz poprawa 
powiązań komunikacyjnych  
 

N N + N N +/- +/- +/- N N N +/- +/-  

Kierunek  3.5. 
Ochrona środowiska naturalnego 
 

N N + N N + + N N N N + +  

Kierunki inwestycyjne (Obiekty) – grupa II 

Kierunek 3.1. 
Rozwój infrastruktury edukacji i kultury  
 

N N + N N N + + + N N N +  

Kierunek 3.2. 
Rozwój infrastruktury społecznej i 
zdrowotnej  
 

N N + N N N + + + N N + +  

Kierunek 3.4. 
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie wołomińskim 

N N + N N N + + + N N N N 
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Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 

Grupy zadań inwestycyjnych obszary 

Natura 2000 

różnorodność 

biologiczna 

ludzie zwierzęta rośliny woda powietrze powierzchni
a ziemi 

krajobraz klimat zasoby 
naturalne 

zabytki dobra 
materialne 

 

Kierunki inwestycyjne (obiekty turystyczne, kulturowe) – grupa III 

Kierunek  4.1. 
Wspieranie rozwoju turystyki w oparciu 
o dziedzictwo historyczne i kulturowe 
 
 

0 0 + +/- +/- N + N + N N + + 

Kierunek  4.2. 
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 
 

0 0 + +/- +/- N + N + N N N + 

Kierunek  4.3. 
Zagospodarowanie potencjału 
przyrodniczego dla rozwoju turystyki 
 

0 0 + + + N + N + N N N N 
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Przeprowadzona identyfikacja oddziaływań realizacji poszczególnych kierunków rozwoju i 
kluczowych projektów wskazuje, że na etapie eksploatacji zdecydowana ich większość 
będzie miała kierunek pozytywny. Zarówno w przypadku elementów abiotycznych 
komponentów środowiska (woda, powietrze, gleby, krajobraz, zasoby itp.), jak i elementów 
środowiska ożywionego zidentyfikowano wiele pozytywnych oddziaływań bezpośrednich i 
pośrednich występujących w długo i średniookresowej perspektywie (lub stale), które 
związane będą z ogólnym zmniejszaniem antropopresji i poprawą jakości środowiska.  

Oddziaływania negatywne związane z etapem eksploatacji przedsięwzięć mające 
charakter długoterminowy to przede wszystkim odziaływania będące efektem ruchu 
komunikacyjnego. Z uwagi na cel jaki stawia sobie strategia najwięcej pozytywnych 
oddziaływań zidentyfikowano w przypadku komponentu środowiska jakim jest człowiek. W 
założeniu cele i realizowane w ich ramach działania prowadzić mają do skumulowanego 
efektu jakim jest podwyższenie jakości życia mieszkańców. Można je rozpatrywać zarówno 
w zakresie wymiernym, a więc aspekcie materialnym, lecz również niewymiernym, 
związanym z kontekstem kulturowym i tożsamościowym mieszkańców.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą oddziaływania na środowisko wskazano ewentualne 
negatywne oddziaływania skumulowane głównie na etapie realizacji. Ich wystąpienie 
związane będzie głównie z lokalizacją przestrzenną poszczególnych przedsięwzięć. 
Kumulacja może wystąpić przede wszystkim w przypadku prowadzenia podobnych 
przedsięwzięć, np. związanych z budową lub modernizacją obiektów na tym samym 
terenie w tym samym czasie lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Część z nich można 
wyeliminować lub ograniczyć stosując odpowiedni dobór terminów prac oraz nowoczesne, 
pro-środowiskowe technologie prowadzenia tych prac. W celu ograniczenia niekorzystnego 
wpływu na ludzi poprzez kumulację w pobliżu różnych inwestycji w fazie budowy należy 
prowadzić odpowiednią politykę planowania inwestycji i oszczędnie gospodarować 
przestrzenią. 

Oddziaływania negatywne jakie wystąpią na etapie realizacji przedsięwzięć będą miały 
przeważnie charakter chwilowy, ściśle związany z etapem budowy tj. w trakcie realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych, z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury drogowej; 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych; likwidacji hałdy odpadów niebezpiecznych oraz 
uciążliwości związane z odorami w chwili wykorzystania osadów ściekowych do 
rekultywacji gruntów. 

Podsumowując należy stwierdzić, że przeprowadzona w prognozie ocena oddziaływania w 
przypadku zastosowania zaproponowanych działań minimalizujących, nie wskazuje 
jednoznacznie negatywnych zagrożeń dla analizowanych komponentów środowiska, w tym 
obszarów chronionych, oraz transgranicznych. 

 

7.2. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA  2000 ORAZ NA 

INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW  

 

Na poziomie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego, w którym nie wskazuje 
się konkretnej lokalizacji wspieranych przedsięwzięć ani też rodzajów rozwiązań 
technologicznych, rozpatrywanie wpływu poszczególnych kierunków rozwoju na konkretne 
obszary Natura 2000, jest obarczone dużym marginesem niewiedzy. Trudno sobie 
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wyobrazić, by np. lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych miała miejsce w obszarach 
Natura 2000 lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, dlatego też prawdopodobieństwo 
wystąpienia oddziaływań bezpośrednich jest trudne do określenia. Mogą natomiast 
wystąpić oddziaływania pośrednie, związane ze wzrostem intensywności ruchu 
zaopatrzeniowego i dojazdów do pracy, które będą realizowane po drogach 
przebiegających w tych obszarach.  

Zgodnie z Dyrektywą Siedliskową (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku 
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, art. 1 pkt. a) celem 
ochrony w obszarze Natura 2000 jest utrzymanie we właściwym stanie ochrony siedlisk 
oraz gatunków dla ochrony, których obszar Natura 2000 został wyznaczony. 

Realizacja ustaleń Strategii może mieć wpływ na siedliska naturalne, dla których 
wyznaczono obszary Natura 2000. 

Stan ochrony siedliska naturalnego zostanie uznany za "sprzyjający", jeśli: 

-  jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub 
zwiększają się; 

- specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i 
prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości oraz; 

- stan ochrony jego typowych gatunków jest sprzyjający. 

Stan ochrony gatunków zostanie uznany za „sprzyjający” jeśli: 

 dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same 
utrzymują się one w skali długoterminowej jako trwały składnik swoich naturalnych 
siedlisk; 

 naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani też prawdopodobnie nie ulegnie 
zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz  

 istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć w przyszłości siedlisko wystarczająco duże, 
aby utrzymać ich populacje przez dłuższy czas. 

W wyniku realizacji większości kierunków rozwoju proponowanych w Strategii nie nastąpi 
pogorszenie stanu ochrony siedlisk chronionych na terenie obszarów Natura 2000 a ich 
wpływ na te obszary można będzie uznać za sprzyjający, podobnie jak stan ochrony 
gatunków podlegających ochronie na mocy Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.  

W niniejszej prognozie ocena wpływu planowanych kierunków rozwoju w ramach Strategii 
zakłada, że nie dojdzie do zmiany warunków środowiskowych w ich obrębie i sąsiedztwie, 
również dzięki zaproponowanym w punkcie 8 niniejszej Prognozy działaniom 
kompensacyjnym i minimalizującym . Niniejsza prognoza nie zwalnia z przeprowadzenia 
dla poszczególnych projektów mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na te obszary procedury oceny oddziaływania na środowisko. Jednak są kierunki rozwoju 
które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obiekty Natura 2000, w tym : 

- budowy i przebudowy infrastruktury drogowej;  

-  budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (w tym uzbrojenie terenów pod 
aktywność gospodarczą);  

-   gospodarowania odpadami;  

-  rozwoju infrastruktury turystycznej (intensyfikacja penetracji obszarów cennych 
przyrodniczo).  

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/?doc=podstawa_dokumenty/dyrektywa92/dyrektywa92_43.htm
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/?doc=podstawa_dokumenty/dyrektywa92/dyrektywa92_43.htm


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

 
 
 

  99 

 

 

 

8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU 

STRATEGII, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 

OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW  

 

Efektem realizacji założeń Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego i działań służących 
osiąganiu celów, określonych w dokumencie, będzie szereg zróżnicowanych oddziaływań 
w obrębie wszystkich elementów środowiska, dotyczących sfery przyrodniczej, ocenianych 
sektorów gospodarki, a także sfery społecznej. 

Większość ze zdefiniowanych oddziaływań będzie wywoływała jednoznaczne skutki 
pozytywne lub skutki o zmiennym charakterze, natomiast w przypadku pewnej grupy 
działań spodziewane jest wystąpienie oddziaływań negatywnych, i dla tych działań 
wskazane jest określenie rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub 
kompensujących. 

Analiza oddziaływań zawartych w rozdziale 6 i 7 wskazuje, że największe, negatywne 
skutki środowiskowe związane będą z realizacją kierunków w dziedzinie infrastruktury, 
zwłaszcza drogowej, w mniejszym stopniu pozostałej (sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
infrastruktury turystycznej). Proponowane działania zapobiegające, ograniczające lub 
rekompensujące negatywne skutki oddziaływań przedstawiono poniżej.  

Do działań mających na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddziaływań na 
środowisko należy zaliczyć: 

- Planowanie tras komunikacyjnych oraz lokalizacja sieci i urządzeń  w  sposób najmniej 
ingerujący w krajobraz, zwłaszcza w obszarach o dużym potencjale turystycznym. 
Proponowane rozwiązania łagodzące w tej kwestii  to m.in.: unikanie przebiegania 
nowo projektowanych odcinków ciągów komunikacyjnych (drogowych) przez istniejące 
oraz planowane do ochrony obszary cenne przyrodniczo, w tym, ostoje NATURA 2000 
oraz unikanie przebiegania nowo projektowanej infrastruktury przez istniejące oraz 
planowane do ochrony obszary cenne przyrodniczo, w tym, ostoje NATURA 2000. 

- Ograniczenie strat ekologicznych i krajobrazowych na etapie modernizacji 
infrastruktury transportowej, zwłaszcza przebiegającej przez obszary chronione w tym 
ostoje NATURA 2000. 

- Prowadzenie działań technicznych i przestrzennych ograniczających negatywne skutki 
infrastruktury drogowej sprzyjających osiąganiu wymaganych standardów jakości 
środowiska na terenach zamieszkania (np. ekrany akustyczne, wały ziemne, zieleń 
przydrożna, ciche nawierzchnie, zmiana struktury ruchu), a także na terenach cennych 
przyrodniczo i chronionych, przez które inwestycje te przebiegają (np. przejścia dla 
zwierząt, obudowa biologiczna dróg). 

- Wykorzystanie lokalnego materiału ziemnego przy pracach wykończeniowych tak, aby 
nie zawierał bazy nasion gatunków obcych dla tego obszaru. 

- Oświetlenie drogi powinno być odpowiednio projektowane, w celu ograniczenia 
niekorzystnego efektu przyciągania nietoperzy, a także powinno być energooszczędne. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                                                                                                 
PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

 
 
 

  100 

 

- Stosowanie zasady wariantowości, zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć 
liniowych, prowadzącej do wyboru optymalnego dla środowiska wariantu 
inwestycyjnego, w tym zwłaszcza do wytyczenia przebiegu inwestycji w taki sposób, 
aby na jak najkrótszych odcinkach zagrażały terenom o najwyższych walorach 
przyrodniczych. 

- Stosowanie środków administracyjnych, dotyczących etapu planowania danej 
inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji. Dzięki ich zastosowaniu można 
zminimalizować potencjalny negatywny wpływ ograniczając jednocześnie konieczność 
stosowania kosztownych zabiegów technicznych. 

Prowadzenie działań organizacyjno-administracyjnych, tj: 

- wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z zasadami i wymaganiami ochrony 
środowiska; 

- sprawne egzekwowanie zapisów określonych w decyzjach administracyjnych 
i przepisach prawnych; 

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na etapie planowania konkretnego 
przedsięwzięcia (np. w ramach oceny oddziaływania na środowisko); 

- uwzględnianie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego przy wyborze 
lokalizacji i opracowywaniu projektu inwestycji (np. zachowanie terenów zielonych i 
przyjaznej ludziom przestrzeni publicznej) oraz zachowanie wymogów ochrony 
krajobrazu; 

- dostosowanie terminu przeprowadzania prac budowlanych czy remontowych do 
okresów lęgowych i rozrodczych zwierząt, głównie ptaków, płazów i nietoperzy 
lub stworzenie siedlisk zastępczych (budki lęgowe, skrzynki dla nietoperzy);  

- zaplanowanie prac remontowo-budowlanych w sposób minimalizujący niszczenie 
roślinności, terenów zielonych i krajobrazu oraz uwzględniając wykonywanie 
nowych nasadzeń drzew i krzewów, odtworzenie zniszczonych terenów zielonych w 
sąsiedztwie inwestycji; 

- prowadzenie prac w obiektach zabytkowych zgodnie z wymogami ochrony 
zabytków; 

- kształtowanie przestrzeni turystycznej (zwłaszcza działań o charakterze 
 inwestycyjnym),  w  sposób jak najmniej kolidujący ze środowiskiem 
 przyrodniczym,  zwłaszcza w związku  z  wysokimi walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi obszaru; 

- dostosowanie rodzaju i zakresu prac do wymogów ochrony przyrody – zwłaszcza w 
przypadku ekosystemów wodnych (np. przy realizacji inwestycji związanych z 
rozbudową szlaków wodnych) poprzez prowadzenie konsultacji przyrodniczych 
oraz poprzez zachowanie zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną; 

- uwzględnianie celów środowiskowych dla jednolitych części wód 
powierzchniowych. 

 

Działania kompensacyjne mogą być natomiast wynikiem ocen szczegółowych na dalszych 
etapach planowania i wdrażania działań o charakterze przedsięwzięć, zwłaszcza na etapie 
ocen oddziaływania na środowisko, w przypadku wykazania potrzeby wdrażania rozwiązań 
kompensacyjnych. Z punktu widzenia projektowanego dokumentu, powinny to być 
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rozwiązania związane głównie z działaniami infrastrukturalnymi, obejmującymi 
budowę/modernizację dróg (zwłaszcza krajowych i ekspresowych), inwestycji w zakresie 
budowy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz infrastruktury turystycznej.  

Działania kompensacyjne powinny być ukierunkowane na: 

- Straty zasobów przyrodniczych chronionych w ramach obszarów Natura  2000,       
tj. siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony w tych 
obszarach. 

-  Straty w zasobach przyrodniczych, zwłaszcza chronionych siedlisk 
 przyrodniczych i gatunków (głównie siedlisk gatunków). 

- Straty w zasobach leśnych, w kompleksach i elementach zadrzewień. 

- Straty w lokalnym krajobrazie (walory estetyczne). 

 

 

9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH W 

PROJEKCIE STRATEGII  

 

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego wskazuje cele, kierunki rozwoju oraz 
typowane inwestycje przewidziane do realizacji. Zgodnie z przedstawionymi założeniami 
strategia nie odnosi się do konkretnych lokalizacji. Wobec tego dla stosowanej technologii 
czy sposobu zarządzania procesem inwestycyjnym, należy przyjąć, iż na obecnym etapie 
prognozy można przyjąć pewne założenia jedynie odnośnie charakteru planowanych 
działań, bez wskazywania konkretnych rozwiązań dla działań, które mogą przynieść 
negatywne oddziaływania. Zakłada się, że działania mogące negatywnie oddziaływać na 
środowisko, które są ważne dla rozwoju analizowanego obszaru, będą mogły być 
realizowane pod warunkiem zastosowania odpowiednich działań minimalizujących 
opisanych w rozdziale 8 niniejszej Prognozy. 

W kontekście powyższego, trudno wskazywać precyzyjnie rozwiązania alternatywne. O 
rozwiązaniach alternatywnych nie można, więc mówić w kontekście ogólnej koncepcji 
strategii, ale na etapie jej wdrażania może się pojawić potrzeba/celowość wariantowania, 
uwzględniająca:  

 wybór innych od pierwotnie zakładanych, funkcji dla poszczególnych 
obiektów/obszarów; 

 wybór nieco innej koncepcji zagospodarowania/funkcjonowania poszczególnych 
obiektów/obszarów;  

 zmiana priorytetów w doborze zadań inwestycyjnych (kolejność); 

 wybór szczegółowych rozwiązań technicznych i architektonicznych oraz sposobów 
prowadzenia inwestycji. 

Metodologia opracowania Prognozy nakazuje dokonanie propozycji rozwiązań 
alternatywnych w stosunku do przewidywanych w projekcie dokumentu -  rozwiązań, które 
pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele przy mniejszej skali uciążliwości i oddziaływań na 
różne aspekty środowiska (realizacja zamierzonych celów byłaby wówczas z punktu 
widzenia oddziaływań na środowisko bardziej efektywna – zostałaby osiągnięta przy 
niższych kosztach). Inwestycje przewidziane w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego 
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oddziałują na analizowane aspekty środowiska – większość ma jednak charakter 
neutralny, a spośród tych oddziałujących na środowisko, obserwuje się przewagę 
oddziaływań pozytywnych, nad negatywnymi. Oceniając wpływ na różne elementy 
środowiska należy zauważyć, że zmiany pozytywne będą „silne” – to znaczy istotne i 
zauważalne, podczas gdy prognozowane zmiany negatywne będą raczej przeważnie 
„słabe” (skala ich oddziaływania będzie raczej niewielka, lokalna i krótkotrwała).  

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż poszukiwanie rozwiązań alternatywnych 
(istotnych z punktu widzenia ograniczania oddziaływania na środowisko) w przypadku 
inwestycji proekologicznych (o dużym efekcie ekologicznym), jest niepotrzebne.  

Analiza rozwiązań alternatywnych będzie elementem oceny oddziaływania na środowisko 
przeprowadzanej w ramach uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydawanej przed ich realizacją.   

Jednak mając na uwadze zasadę zrównoważonego rozwoju przedstawiono propozycję 
wariantu nr 1, z którego wynika, że zapisy Strategii można rozszerzyć o cele, dzięki którym 
dokument Strategii będzie w większym stopniu realizował tę zasadę, tj.: 

- W celu strategicznym nr 4 nie uwzględniono działań polegających na popularyzacji i 
wspieraniu rozwoju współpracy sieciowej oraz wdrażaniu systemów i form certyfikacji 
jakości w turystyce, która powinna być reakcją na oczekiwania coraz bardziej świadomych 
klientów. Alternatywą jest wiec uwzględnienie w zapisach dokumentu Strategii tych 
zagadnień, a w szczególności w zakresie celu strategicznego 4. 

 

10. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU STRATEGII ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego musi podlegać odpowiedniemu systemowi 
monitorowania. Proces monitoringu będzie polegał na zbudowaniu narzędzia 
sprawozdawczości i wskazaniu osób odpowiedzialnych za zbieranie i analizę danych. 
Monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych to bardzo ważny wymóg, który jest na 
nie nakładany. Proces ten odnosi się do postępów we wdrażaniu zapisanych kierunków 
rozwoju i w konsekwencji – poziomie realizacji założonych celów strategicznych.  

Monitoring zakłada zbieranie informacji na podstawie ciągłej obserwacji sytuacji panującej 
wewnątrz powiatu oraz czynników zewnętrznych. Bieżące przyglądanie się zmianom, jakie 
zachodzą w otoczeniu pozwoli na „wyłapywanie” pojawiających się nowych możliwości, 
które można wykorzystać dla swojego rozwoju. Jednocześnie dzięki tej obserwacji trzeba 
reagować na wszelkie niekorzystne wydarzenia, których przewidzenie w momencie 
konstruowania strategii nie było możliwe, a które mogą przeszkodzić w realizacji 
założonych celów. 

Ewaluacja zaś powinna obejmować analizę informacji dotyczących już zrealizowanych i 
właśnie realizowanych zadań, o których mowa w strategii. Powinny one zostać poddane 
ocenie w zakresie: 

1.  trafności – w jakim stopniu cele i zadania odpowiadają potrzebom powiatu: czy 
przyczynią się do wyeliminowania lub ograniczenia problemów;  

2.  skuteczności – w jakim stopniu realizowane zadania przyczyniają się do realizacji 
celów strategicznych oraz rozwoju powiatu; 
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3.  efektywności – jaki jest stosunek zasobów i nakładów do podejmowanych działań i 
osiąganych efektów; czy można w inny sposób osiągnąć te same efekty, przy 
zmniejszeniu kosztów; 

4.  użyteczności – czy osiągnięte efekty są użyteczne; czy „użytkownicy powiatu” 
(mieszkańcy i inne podmioty w nim obecne) rzeczywiście będą z nich korzystać; 
czy pojawiły się jakieś nieprzewidziane negatywne efekty; 

5.  trwałości – czy korzyści z osiągniętych efektów będą trwałe i będzie można z nich 
korzystać w długim okresie. 

Przygotowywane na podstawie tego procesu raporty sprzyjać będą podejmowaniu 
racjonalnych decyzji przez władze w sprawach związanych z realizacją strategii rozwoju. 

Ze względu na specyfikę  przedsięwzięć planowanych w ramach projektu Strategii 
Rozwoju Powiatu Wołomińskiego proponuje się, aby monitoring środowiskowy 
przeprowadzać co dwa lata w ciągu realizacji Strategii. 

Ocena stopnia realizacji wytyczonych zadań będzie wykonywana na podstawie ww. 
zakresu a ich efekt, w połączeniu z ogólnie dostępnymi ocenami stanu jakości 
poszczególnych komponentów środowiska, przygotowywanymi corocznie przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jest wystarczający do monitorowania 
wpływu realizacji dokumentu na stan środowiska. Te same wskaźniki powinny zostać 
zastosowane do monitorowania realizacji Strategii.  

Opracowanie wskaźników, które pozwoliłyby na monitorowanie zmian w poszczególnych 
komponentach środowiska, np. zmiany jakości powietrza, wód i innych, jest bardzo trudne, 
gdyż na stan jakości środowiska nakłada się szereg czynników, w tym niezależnych od 
realizacji Strategii. Należy zaznaczyć, że stan środowiska w danej chwili nie zawsze jest 
zależny od działalności bytowo-gospodarczej człowieka, bowiem wynikać może z 
naturalnych czynników np. warunków meteorologicznych, które determinują w znacznym 
stopniu stan jakości powietrza. Nie można zatem jednoznacznie wyznaczyć w jakim 
stopniu na poprawę lub pogorszenie stanu jakości poszczególnych komponentów 
środowiska wpłynęły projekty zrealizowane dzięki wsparciu ocenianej Strategii. 

 

11. INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO  

 

 

Ze względu na położenie obszaru objętego Strategią nie istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia oddziaływania transgranicznego działań realizowanych w ramach Strategii 
Rozwoju Powiatu Wołomińskiego.  

 

12. WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z 

NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY  

 

Podczas opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
Rozwoju Powiatu Wołomińskiego zachowano staranność przy formułowaniu problemów 
oraz ich ocenie. Jednak całkowite uniknięcie niepewności jest niemożliwe, zwłaszcza w 
przypadku ewentualnych luk we współczesnej wiedzy czy informacji o stanie środowiska. 
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Wynika to z faktu, iż projektowany dokument Strategii, odznacza się dość dużym stopniem 
ogólności w formułowanych zagadnieniach.  

Ponadto, do podstawowych trudności, które są istotne przy ustalaniu istniejącego stanu 
środowiska, jego zagrożeń, w tym zdrowia ludzi, a także przy ustalaniu tendencji 
zachodzących w środowisku, zaliczyć należy poniższe: 

- brak precyzyjnej lokalizacji poszczególnych inwestycji, stosowanej technologii czy 
sposobu zarządzania procesem inwestycyjnym, wpływa na celność formułowanych 
zagrożeń; 

- brak jednoznacznych wskazań zmian zachodzących w środowisku na przestrzeni 
ostatnich lat lub brak formułowania jednoznacznych wniosków będących wynikiem 
braku stałego, systematycznego monitorowania stanu środowiska przez instytucje 
państwowe;  

- rozbieżności w dokumentach diagnozujących stan środowiska w zakresie 
wskaźników stanu różnych elementów środowiska, co może wynikać z odmiennych 
okresów, w których te dokumenty były opracowywane, a przy tym zwykle dane 
odnoszą się do lat wcześniejszych przez co nie wskazują na stan obecny 
środowiska, itp. 

Minimalizację ewentualnych trudności zaistniałych przy sporządzaniu prognozy 
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu, osiągnięto poprzez: 

- analizę możliwie obszernych danych przyrodniczych, wykorzystując wiele 
istniejących dokumentów, zwłaszcza o charakterze regionalnym; 

- przeanalizowanie prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych 
dokumentów strategicznych funkcjonujących w kraju; 

- współpracę i konsultacje z zespołem autorów opracowujących projekt Strategii 
Rozwoju Powiatu Wołomińskiego; 

-  dobranie właściwej metodyki prognozowania skutków środowiskowych 
 projektowanego dokumentu i prawidłową organizację prac. 

 

13. PODSUMOWANIE  

 

Ocena działań zaplanowanych w projekcie Strategii nie wskazuje na obecnym etapie na 
możliwość występowania znacznych negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na 
ludzi. Wynika to między innymi z faktu braku informacji o lokalizacji niektórych, 
planowanych działań, czy też szczegółowości zapisów projektów. Analiza zapisów projektu 
dokumentu Strategii pozwala stwierdzić, że planowane zadania mają charakter 
prośrodowiskowy oraz prospołeczny. Będą realizowane w celu podniesienia jakości życia 
mieszkańców powiatu wołomińskiego.  

Podsumowując jeszcze raz należy podkreślić, że analizowany projekt SRPW, z punktu 
widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, w swoich 
zamierzeniach nie generuje poważnych konfliktów środowiskowych i przestrzennych. Wiele 
działań jest poświęconych ochronie środowiska; nie planuje się wysoce uciążliwych 
przedsięwzięć. Część działań zaplanowanych ma charakter wybitnie lokalny, na terenach 
zurbanizowanych. Nie przewiduje się również żadnych oddziaływań transgranicznych. 
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W tym kontekście, ze względu na spodziewane istotne korzyści społeczno-gospodarcze, 
przewidywane koszty środowiskowe można ocenić jako „akceptowalne”. 
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Tabela 5. Odsetek ludności korzystającej z instalacji. Dane GUS Portrety Powiatów. 
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