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I. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO.

I.  1. Położenie, powierzchnia, ludność.
Powiat Wołomiński w obecnym kształcie powstał 1 stycznia 1999 roku. Zasięgiem

swoim nawiązuje do utworzonego w 1867 roku Powiatu Radzymińskiego, który z przerwami
okupacyjnymi w latach 1915-1918 i 1939-1944 przetrwał do roku 1952 i Powiatu
Wołomińskiego, który istniał do likwidacji tego szczebla administracji państwowej w 1975
roku. Jest jednym z największych powiatów w województwie mazowieckim. Zajmuje
powierzchnię 955,37 km2, której 58% stanowią użytki rolne, 23,% - lasy, a 19% tereny
zabudowane. Północna granica powiatu opiera się o Bug i Liwiec.
Powiat wołomiński tworzy 12 gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki,
Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki i Zielonka, zamieszkiwanych
przez ponad 190 tysięcy ludzi. Siedem miejscowości gminnych: Kobyłka, Marki, Radzymin,
Tłuszcz, Wołomin, Ząbki i Zielonka ma prawa miejskie. Najwcześniej, w 1475 r., otrzymał je
Radzymin  i nigdy ich nie utracił. Stolicą powiatu jest Wołomin, który liczy niemal 40 tysięcy
mieszkańców i jest prężnym ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego.

Powiat wołomiński zajmuje pod względem największej liczby ludności pierwsze
miejsce wśród powiatów ziemskich regionu województwa mazowieckiego. Gęstość
zaludnienia wynosi średnio 205 osób na 1 km2 i jest zróżnicowana w zależności od gminy.
Gminy o największej liczbie ludności to: Wołomin, Ząbki, Marki, Radzymin, Tłuszcz,
Kobyłka i Zielonka, natomiast najmniej zaludnione gminy to: Strachówka, Poświętne,
Dąbrówka, Jadów i Klembów. Blisko dwukrotnie więcej ludności zamieszkuje w powiecie
wołomińskim w mieście – 128.787, niż na wsi – 66.369.

Gminy należące uprzednio do dawnego województwa ostrołęckiego to Dąbrówka,
Klembów i Tłuszcz, siedleckiego - Poświętne, Jadów, Strachówka oraz warszawskiego -
Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki, Zielonka. Każde z tych województw
prowadziło odrębną politykę regionalną, która miała istotny wpływ na rozwój poszczególnych
gmin. Dodatkowo, gminy wchodzące w skład obecnego powiatu wołomińskiego znajdowały
się na obrzeżach dawnych województw, przez co miały mniejsze możliwości korzystania ze
środków pomocowych na rozwój infrastruktury technicznej. Gminy podwarszawskie
(szczególnie Wołomin i Radzymin) były terenem rezerwy inwestycyjnej Warszawy oraz
lokaty kapitału z kraju i zagranicy. W rejonie tym przestało funkcjonować tradycyjne,
wielkoobszarowe rolnictwo, a tereny rolnicze w wielu miejscowościach przekształcane są na
grunty budowlane i przygotowywane jako obszary pod budownictwo mieszkaniowe i
przemysłowe. Tereny gmin byłego województwa ostrołęckiego i siedleckiego w dalszym
ciągu są obszarem o dużej ilości gruntów rolnych i leśnych, gdzie zachowana jest aktywna
gospodarka ziemią.
Struktura  ludności powiatu wołomińskiego w układzie gminnym (stan na 31.12.2003r.)

L.p. Gmina Ogółem Kobiety Mężczyźni
1. Dąbrówka 6719 3365 3354
2. Jadów 7946 3935 4012
3. Klembów 8380 4256 4124
4. Kobyłka 17046 8823 8223
5. Marki 20532 10709 9823
6. Poświętne 6001 2943 3058
7. Radzymin 18169 9222 8947
8. Strachówka 3263 1578 1685
9. Tłuszcz 18210 9210 9000
10. Wołomin 48169 25230 22939
11. Ząbki 20065 10512 9553
12. Zielonka 16409 8656 7753

Ogółem 190 909 98 439 92 471
Źródło:WWW.powiat-wolominski.pl.
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I.  2. Podstawowa charakterystyka środowiska przyrodniczego

Powiat Wołomiński w fizyczno - geograficznym podziale Polski na regiony, leży
prawie w całości w obrębie mezoregionu zwanego Niziną Wołomińską. Drobne fragmenty
powiatu leżące na zachód od Ząbek, Marek, rejonu Łąk Radzymińskich i Rudy, należy
zaliczyć do Kotliny Warszawskiej. Obszar przylegający do Jeziora Zegrzyńskiego i
ujściowego odcinka rzeki Bug, na północ od linii: Załubice, Józefów, Marianów, Dręszew,
wchodzi w skład mezoregionu zwanego Doliną Dolnego Bugu. Wszystkie wymienione
jednostki są integralną częścią Niziny Środkowomazowieckiej jako jednostki wyższego
rzędu. Powyższa klasyfikacja uwzględnia cechy morfologiczne, morfogenetyczne i
geologiczne, stanowiące podstawę zróżnicowania klimatycznego, stosunków wodnych,
glebowych i roślinnych, oraz ma odbicie w fizjonomii krajobrazu. Nizina Wołomińska
stanowi w przeważającej części starą, zdenudowaną w warunkach peryglacjalnych,
powierzchnię moreny dennej, przechodzącą w części północno - zachodniej i zachodniej w
bardziej wyrównaną Równinę Radzymińską, a na krańcach południowo - wschodnich w strefę
piaszczystych stożków napływowych.

Powierzchnia Niziny Wołomińskiej obniża się łagodnie z południowego wschodu na
północ i północny - zachód. Podkreśla to znakomicie przebieg dolin rzecznych biorących
początek w obrębie sąsiedniej Wysoczyzny Kałuszyńskiej.
Z młodych form w dolinie Bugu często występują starorzecza. Takie świeże opuszczone
niedawno przez rzekę starorzecza, mamy koło miejscowości Popielarze, Stasiopola,
Dręszewa, Marianowa. Rzeki Bug, Narew, Liwiec, występują na niewielkich odcinkach
powiatu, ale odgrywają ważną rolę w turystyce i rekreacji. Na terenie Zielonki, Marek,
Radzymina znajdują się dość duże zbiorniki wodne (glinianki) pozostałość po wybranym ile
dla potrzeb cegielni. Aktualnie są wykorzystywane jako miejsca rekreacji i wędkarstwa.

Główny poziom wodonośny wód gruntowych występuje w utworach czwartorzędu. W
zachodniej części powiatu są to piaski i piaski ze żwirem tworzące jedną lub dwie warstwy
wodonośne. Miąższość warstw wodonośnych na głębokości kilku metrów osiąga 20-60 m, a
wydajność waha się od 70 - 120 m3/h. Na wschód, w przybliżeniu od linii Wołomin - Wola
Rasztowska, warstwy wodonośne występują przeważnie na głębokości 20-50 m ppt., a
wydajność waha się w granicach 10-70 m3/h. Wody gruntowe są na ogół silnie
zmineralizowane związkami żelaza i manganu i wymagają uzdatniania. Powszechnie
występują płytkie wody zaskórne podlegające częstym wahaniom okresowym.

Roślinność naturalna, właściwa dla lasów mieszanych i typowych siedlisk
występujących na obszarze powiatu, jeszcze w niezbyt odległym okresie historycznym, uległa
wielkim zmianom, głownie za sprawą działalności ludzkiej. Ciekawych spostrzeżeń dostarcza
analiza lesistości terenu obecnego Powiatu Wołomińskiego w oparciu o dziewiętnastowieczne
opracowanie mapowe, jakim jest "Topograficzna Karta Królestwa Polskiego" z lat 1822-1843
opracowywana do 1830r. przez Generalne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego. Z
zawartych w tej mapie treści wynika, że obszary polne i osadnictwo tworzyły izolowane
wyspy wśród porastających ten obszar lasów.
Obecnie większe kompleksy leśne zachowały się między Ludwinowem i Dąbrówką,
Załubicami i Łosiem, Sierakowem i Rudą, na południowy - zachód od Słupna (resztka
Puszczy Słupieńskiej), oraz między Markami, Zielonką i Ząbkami. Rozległe obszary leśne
między Zielonką, Wesołą, Okuniewem, Pustelnikiem, Zabrańcem i Ossowem są użytkowane
częściowo jako poligon wojskowy. We wschodniej części powiatu większe kompleksy leśne
znajdują się w okolicy Ostrówka, Szewnicy i Urli. Tu należy wymienić fragment Puszczy
Kamienieckiej koło Strachowa, oraz dużą strefę leśną ciągnącą się na pograniczu powiatu od
Turza przez Kąty-Miąski, Kąty Czernickie, Osękę po Szamocin. Lasy zachowały się z reguły
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na najuboższych glebach, wykształconych przeważnie na głębokich piaskach, żwirach i
piaskach wydmowych. Na terenie powiatu wyraźną przewagę mają bory z sosną i brzozą.
Dęby i inne drzewa liściaste stanowią domieszkę. Stare dęby występują sporadycznie i
świadczą o bogatym, niegdysiejszym składzie gatunkowym tych lasów.
Powierzchnia lasów Powiatu Wołomińskiego wynosi około 21 tys. ha. Wskaźnik lesistości
[ok. 23%] należy do najniższych w kraju. Zwarte kompleksy leśne występują w południowej
[Gmina Zielonka] i południowo - wschodniej [Gmina Strachówka] oraz północno -
wschodniej [Gmina Jadów] części powiatu. Dominują drzewa iglaste, głównie sosna [80%].
Spośród drzew liściastych najczęściej spotykana jest olsza i brzoza. Przeważają lasy w wieku
od 20 do 60 lat [ponad 60%].

Przeważająca część powiatu wołomińskiego położona jest w mazowiecko – podlaskim
regionie klimatycznym, który charakteryzuje się przewagą wpływów kontynentalnych.
Warunki klimatyczne w centralnej części powiatu kształtują się zasadniczo pod wpływem
zachodniej cyrkulacji atmosferycznej i dominujących w ciągu roku mas powietrza polarnego.
Temperatura powietrza wynosi średnio 7,5-8 ˚C Średnia roczna suma opadów należy do
najniższych w Polsce i wynosi około 450-500 mm. Pokrywa śnieżna występuje przeważnie
70-80 dni w roku. Okres bezprzymrozkowy wynosi 165 – 170 dni, a okres wegetacyjny 215
dni. Podobnie jak w całym kraju, obserwuje się tutaj przewagę wiatrów zachodnich i
północno-zachodnich. Usłonecznienie wynosi od 1600 do 1650 godzin i jest większe niż dla
Warszawy. Roczna liczba dni pogodnych z zachmurzeniem >20% wynosi od 30 na zachodzie
powiatu do 40 na wschodzie. Opady wahają się od 525 mm na wschodzie do 600 mm na
zachodzie i są niższe niż średnia dla Polski (600 mm).

Na terenie powiatu wołomińskiego istnieje około 40 cegielni, bazujących na
wydobywanych z sasiadujących złóż iłach warwowych. Są one rozmieszczone głownie na
terenie gmin Radzymin, Marki, Kobyłka, Dąbrówka. Rzadziej są wydobywane torfy (bez
wydobycia na skalę przemysłową) oraz piaski wydobywane, orócz ukopu gospodarczego,
gospodarczego zasadzie w jednej, dużej (powyżej 2ha) kopalni piasku zlokalizowanej w
gminie Poświętne.
Ponadto obserwuje się częste zainteresowanie, jako potencjalnymi złożami piasku, licznymi,
rozsianymi po niemal całym terenie powiatu, wydmami holoceńskimi. Jak wspomniano
wyżej, są to naturalne, wspaniale wykształcone formy krajobrazu podlegające ochronie i nie
powinny być brane pod uwagę, jako złoża surowców, szczególnie, że niemal wszystkie
znajdują się na terenach leśnych, pokrytych specyficznym drzewostanem sosnowym, często
karłowatym ale posiadającym wysokie walory krajobrazowe i ekologiczne.

Zgodnie z mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1: 200 000, teren powiatu
wołomińskiego znajduje się w regionie mazowieckim, podregionie środkowo-mazowieckim
(centralnym), w rejonie Międzyrzecza Wisły i Narwi.
W obrębie utworów czwartorzędowych można stwierdzić trzy poziomy wodonośne. Pierwszy
poziom wodonośny w utworach piaszczystych i piaszczysto-pylastych, występuje na
głębokości od ok. 0,5 – 7m. Jest to poziom wód o zwierciadle swobodnym, zasilany
bezpośrednio z opadów atmosferycznych, atmosferycznych okresowo, przy wylewach rzek,
także przez wody powierzchniowe.
Zwierciadło tego poziomu wykazuje generalnie nachylenie w kierunku dolin: Bugu i Wisły.
Na układ ten nakłada się drenujący charakter rzek, co daje lokalne spadki zwierciadła wód I-
go poziomu w kierunku dolin rzecznych.
Zwierciadło drugiego poziomu wodonośnego występuje na głębokości ok. 12-15m w części
zachodniej i powyżej 20m w części wschodniej. Jest on słabo izolowany, zwłaszcza w części
zachodniej. Poziom ten sięga do ok. 25-30m. głębokości.
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Trzeci poziom występuje na głębokości ok. 40-50m i jest przykryty dobrze rozwiniętymi
warstwami glin zwałowych i osadów wodnolodowcowych. Słabsza izolacja, na skutek
wyerodowania osadów o słabej przepuszczalności, zaznacza się w strefie pomiędzy dolinami
rzek, a w niektórych rejonach stwierdzono brak rozdzielenia poszczególnych poziomów przez
utwory lodowcowe. W związku z tym utwory piaszczyste tworzą jeden, dobrze rozwinięty
poziom wodonośny o głębokości do ok. 60m.

Zachowane dziedzictwo kulturowe, bogata historia, dobre położenie i
skomunikowanie oraz walory krajoznawcze z zachowanymi naturalnymi krajobrazami, lasami
i wodami powierzchniowymi stanowią dobre warunki do rozwoju wszelkich form
wypoczynku i lecznictwa klimatycznego oraz rekreacji. Walory przyrodnicze i kulturowe
wyznaczają temu obszarowi, jako jedną z ważnych funkcji - turystykę i rekreację.
Jeżeli chodzi jednak o bazę turystyczną, to trzeba stwierdzić, że w wielu przypadkach jest ona
niedostateczna. Na terenie powiatu jest 11 obiektów noclegowych oferujących 193 miejsca
noclegowe całoroczne. W powiecie brakuje przede wszystkim tanich noclegowni, typu
schroniska młodzieżowe itp. Nadal zbyt mało jest kąpielisk strzeżonych, campingów.
Przykładowo: na terenie Gminy Strachówka brak jest miejsc noclegowych i infrastruktury
turystycznej. Natomiast na terenie Miasta Kobyłka jest  45 miejsc noclegowych całorocznych.
Niezadowalający jest rozwój agroturystyki. W kilku gminach funkcjonuje kilka takich
gospodarstw. Coraz większa rzesza rolników powinna oferować usługi agroturystyczne,
widząc w tym alternatywne źródło dochodu.

I.  3. Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym

 Infrastruktura techniczna
Przez obszar powiatu przebiegają dwie drogi krajowe o numerach 8 i 50 o łącznej

długości 57 km (na terenie powiatu). Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad średnie natężenie ruchu na drogach krajowych Województwa Mazowieckiego w
2000 roku wynosiło 8.057 pojazdów na dobę. W latach 1995 - 2000  natężenie ruchu wzrosło
o 33%. Do najbardziej obciążonych jedno-jezdniowych odcinków dróg krajowych na
obszarze Powiatu Wołomińskiego należy droga nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków, gdzie
zanotowano natężenie ruchu przekraczające 17.000 pojazdów na dobę.

Ponadto znajdują się tu cztery drogi wojewódzkie o numerach 631,634, 635 i 636 o
łącznej długości 111 km. Na obszarze tych dróg średnie obciążenie w Województwie
Mazowieckim wynosiło w 2000 r. 3.196 pojazdów na dobę. W latach 1995 - 2000 natężenie
ruchu na drogach wojewódzkich wzrosło o 52%. Do najbardziej obciążonych dróg
wojewódzkich należy droga nr 631 na odcinku Ząbki - Warszawa, gdzie średnie obciążenie
dobowe wynosi aż 25.879 pojazdów.
Ważnym problemem komunikacyjnym jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 634
Warszawa - Wołomin - Tłuszcz - Jadów, oraz budowa ważnych dla powiatu dróg Miąse -
Jadów i Chrzęsne - Sulejów - Jadów, które zapewniają dogodne połączenie gmin miedzy sobą
oraz z Wołominem i Warszawą.

Na obszarze Powiatu Wołomińskiego znajduje się także 409,666 km dróg w
administracji Zarządu Dróg Powiatowych. Drogi o nawierzchni asfaltowej, o których można
powiedzieć, że są w dobrym stanie, stanowią 90 km [22%]. Drogi o nawierzchni gruntowej,
nie ulepszonej stanowią 82,697 km [20%]. Pozostałe drogi tj. 236,969 km [ok. 58%] są
drogami utwardzonymi, których stan nawierzchni asfaltowej wymaga wszechstronnych
zabiegów konserwacyjnych. Ponad 120 km przejętych dróg o nawierzchni asfaltowej
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powinno być odbudowane przez nałożenie nowej warstwy ścieralnej. Niemal wszystkie drogi
powiatowe wymagają odbudowania rowów odwadniających i naprawy poboczy.

Zdecydowana większość dróg, które należy wybudować od podstaw, znajduje się na
terenie gmin: Dąbrówka, Jadów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz. Drogi wymagające
remontów kapitalnych znajdują się w każdej gminie, ale szczególnie długie odcinki należy
odbudować w gminach Kobyłka, Tłuszcz i Ząbki.

 Elektroenergetyka
Powiat Wołomiński jest prawie w 100% zelektryfikowany. [w 100% - Miasto Marki,

Kobyłka, Gmina Strachówka]. Bieżące naprawy oraz wymiany linii energetycznych i stacji
transformatorowych są wykonywane na bieżąco oraz ujęte w harmonogramach prac Zakładu
Energetycznego Rejon w Wołominie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Zakładu
Energetycznego Warszawa Teren S.A.  Rejon w Wołominie obsługuje miasta Kobyłka, Marki
i Zielonka oraz gminy Radzymin i Wołomin. Rejon Wyszków obsługuje gminy Dąbrówka,
Klembów i Tłuszcz. Rejon Sokołów Podlaski obsługuje gminę Jadów i Strachówka. Stan
techniczny istniejących linii jest zadawalający.

 Gazownictwo
W województwie mazowieckim, w miastach z gazu korzysta 84,4%

ludności(2000r.).W Powiecie Wołomińskim z gazu korzysta w miastach odpowiedni procent
mieszkańców: Zapotrzebowanie mieszkańców gmin w gaz zaspokojone jest w  ok.75%
[Marki - 100%, Radzymin - 85%, Kobyłka - 70%, Tłuszcz: teren wiejski w 12,5% - w 100%
miasto]. Gazociąg przebiega przez teren gmin: Ząbki - Marki, Marki - Radzymin.
W Gminie Strachówka nie ma zaopatrzenia w gaz ziemny. Istnieje duże zapotrzebowanie na
gaz na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

 Ciepłownictwo
Na terenie gmin wiejskich brak jest sieci ciepłowniczej i alternatywnych źródeł

energii.
Z dokonanego szacunku wynika, że na terenie  powiatu występują:
1. Kotłownie duże o mocy powyżej 1 MW - [2 - w Kobyłce, po 1 - w Markach, Radzyminie,
Tłuszczu]
2. Kotłownie o średniej mocy - kilkaset KW - [6 - w Radzyminie, 4 - w Kobyłce]
3. Małe kotłownie o mocy od kilku do kilkudziesięciu KW.
Dla rozwoju powiatu z punktu widzenia ciepłownictwa największą szansą jest możliwość
wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa w źródłach ciepła.

 Budownictwo mieszkaniowe
Zgodnie z zarysowującą się tendencją "ucieczki" mieszkańców dużych miast do

miejsc zapewniających im uwolnienie się od problemów życia w dużych aglomeracjach
miejskich - można przewidywać, że teren Powiatu Wołomińskiego może się stać obszarem
rozwoju budownictwa indywidualnego nie tylko dla bardziej zamożnej ludności powiatu, lecz
także z terenu Warszawy.
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Gospodarka wodno-ściekowa
Proporcja ilości ścieków nieoczyszczanych, odprowadzanych do środowiska, do ilości

całości ścieków oczyszczonych, na terenie powiatu przedstawia się bardzo niekorzystnie i
wynosi 66,6%, co jest wskaźnikiem najwyższym w Województwie Mazowieckim.
Ścieki komunalne stanowią zdecydowana większość w porównaniu ze ściekami
przemysłowymi. Dla Województwa Mazowieckiego udział ścieków komunalnych szacuje się
na 83% a przemysłowych na 17%. Dla Powiatu Wołomińskiego, przyjmując podobny
wskaźnik zużycia wody na jednego mieszkańca ( ok. 85 litów na dobę) ilość ścieków
komunalnych stanowi ok. 57% a przemysłowych 43%. Zatem na obszarze powiatu zachodzi
konieczność oczyszczenia do 5,5 mln  m3 rocznie.
Większość ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych trafia do oczyszczalni.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego oczyszczalnie ścieków komunalnych znajdują się w:

- Wołominie, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Krym o wydajności 7.500m3/dobę,
- Radzyminie, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności 2.100m3/dobę,
- Tłuszczu, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z punktem zlewczym ścieków o
wydajności 400 m3/dobę,
- Tłuszczu, oczyszczalnia kontenerowa ścieków o wydajności 50m3/dobę,
- Zielonce, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Bioblok o wydajności 400 m3/dobę,
- Kobyłce, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Bioblok o wydajności 500m3/dobę,
Bioblok o wydajności 200 m3/dobę, KOS o wydajności 150 m3/dobę,
- Kobyłce, oczyszczalnia ścieków przemysłowych i komunalnych we władaniu Zakładu
ZANTEN.

Miejscowości: Ząbki i Zielonka posiadają przepompownie ścieków do kanalizacji
odprowadzającej ścieki do oczyszczalni "Czajki" w Warszawie.
W Markach istnieje przepompownia ścieków, do której są odprowadzane ścieki z osiedla
budynków wielorodzinnych. Wykonano też montaż kolektora ściekowego wzdłuż Al.
Piłsudskiego w celu odprowadzenia ścieków do przepompowni Ząbki.
Na terenie Gminy Strachówka i Poświętne  brak jest kanalizacji i wodociągów
W porównaniu z okolicznymi powiatami procent ludności obsługiwany przez oczyszczalnie
ścieków w Powiecie Wołomińskim jest jednym z najniższych (18,8%) i wyprzedza miedzy
innymi Powiaty: Legionowski, Siedlecki, Ostrołęcki, Płocki, Radomski, Przysuski i Łosicki.

 Gospodarka odpadami stałymi
W strukturze wytwarzanych odpadów, w ujęciu całego województwa, 86% odpadów

przemysłowych, wytworzonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, podlega wykorzystaniu.
Składowanych jest tylko około 15% odpadów [w Województwie Mazowieckim wskaźnik
ilości odpadów wykorzystanych wynosi około 52%, a składowanych - 45,3%].
Odpady przemysłowe, wymagające składowania, trafiają najczęściej na składowiska
zakładowe. Na terenie województwa istnieją 33 takie obiekty. Na terenie Powiatu
Wołomińskiego istnieje 1 składowisko odpadów produkcyjnych w Markach.
Wytworzone odpady komunalne w województwie są deponowane na 147 składowiskach w
34 powiatach.
Na terenie powiatu istnieją dwie segregownie śmieci. Jedna eksploatowana przez MZO
Wołomin ul. Łukasiewicza 4, druga jest własnością prywatnego zakładu "Clean Word" w
Leśniakowiźnie 13. Kilka firm oddziela wybrane rodzaje odpadów (np. tektura, metal,
drewno).
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Segregownia MZO posiada możliwość minimum dwukrotnego zwiększenia swojej
przepustowości przez zainstalowania drugiej linii technologicznej. Modernizację i rozbudowę
sieci przewiduje się w przyszłych latach.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego są składowiska odpadów komunalnych w:Tłuszczu
(Wólce Kozłowskiej)
i Wołominie (Starych Lipinach).  Składowiska w Lipinach Starych oraz w Wólce
Kozłowskiej, z uwagi na zbyt małą pojemność rezerwową, nie mogą być uznawane za obiekty
docelowe.
Ponadto na terenie Powiatu Wołomińskiego znajduje się Centralne Składowisko Odpadów
Paleniskowych Elektrociepłowni Kawęczyn, wybudowane na początku lat 90-tych położone
na terenie Gminy Zielonka. Od chwili wybudowania zakład nie był wykorzystywany i
obecnie prowadzone są starania o pozyskanie w/w obiektu dla potrzeb gospodarki odpadami
Powiatu Wołomińskiego.
Tylko część gmin Powiatu Wołomińskiego posiada wyznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone na cele związane z gospodarką
odpadami. Należą do nich: Jadów, Radzymin, Strachówka, Wołomin, Tłuszcz i Zielonka.
Większość [7] gmin Powiatu Wołomińskiego podjęło i stopniowo rozwija selektywną zbiórkę
odpadów poprzez sieć wielopojemnikowych zestawów, usytuowanych w punktach
wytypowanych przez gminy lub firmy obsługujące. Dotychczas tylko 4 gminy zbierają więcej
niż jeden surowiec wtórny. Selektywna zbiórka odpadów posiada najszerszy zakres w
gminach:
* Wołomin - tworzywa sztuczne [35 pojemników], szkło [39], papier [21], puszki [37],
* Marki - tworzywa sztuczne [25 pojemników], szkło [15], papier, metale, odpady
wielkogabarytowe,
* Kobyłka - tworzywa sztuczne [24 pojemniki], szkło [14], tekstylia, makulatura, złom,
odpady wielkogabarytowe,
* Zielonka - tworzywa sztuczne [3], szkło [3], papier [3], puszki [3], baterie.

Przygotowania do zbiórki w szerszym zakresie są podejmowane w Ząbkach oraz
Radzyminie. W pozostałych gminach zbierane jest szkło [Dąbrówka] lub tworzywa sztuczne
[Jadów]. W żadnej gminie nie jest wprowadzona selektywna zbiórka odpadów u źródła.
Głównym problemem większości gmin na terenie powiatu jest brak kompleksowych
rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, w tym brak odpowiednich obiektów t.j.
składowisk, segregowni, kompostowni a także firm prowadzących selektywna zbiórkę
odpadów  i odbiorców większości surowców wtórnych. Na terenie powiatu brak jest także
składowiska odpadów niebezpiecznych.

Ochrona przyrody i krajobrazu

Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu na terenie Województwa
Mazowieckiego wynosi 882,3 tys. ha. Na terenie Powiatu Wołomińskiego jest to Warszawski
Obszar Chronionego Krajobrazu, w gminach: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki,
Zielonka.

Najstarszym i największym rezerwatem na terenie Powiatu Wołomińskiego jest
rezerwat "Dębina" w Gminie Klembów, o powierzchni 50,4 ha, utworzony w 1952 roku w
celu ochrony stanowiska dębu szypułkowego.
Do najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo rezerwatów na terenie powiatu można
zaliczyć rezerwat "Śliże" w Gminie Jadów, założony w 1981 roku na powierzchni 44,29 ha.
Celem ochrony jest zachowanie dwóch zanikających jezior dystroficznych, stanowiących
przykład wtórnego tworzenia się torfowiska wysokiego.
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Inne cenne rezerwaty to: "Horowe Bagno" w Gminie Marki - rezerwat faunistyczny o
powierzchni 43,82 ha, założony w 1988 roku i "Grabicz" w Gminie Kobyłka, również
faunistyczny o powierzchni29,34 ha, rok założenia - 1978.
Zachowanie tego ostatniego obiektu jest przedmiotem troski wielu zainteresowanych osób z
uwagi na zanik zbiornika wodnego, stanowiącego pierwotnie ostoję wielu gatunków ptactwa
wodnego.

Powiat Wołomiński lokuje się w Województwie Mazowieckim wśród powiatów o
mniejszej powierzchni prawnie chronionej. Ochrona krajobrazu łączy się z bezpośrednimi
celami społecznymi. Wśród tych ostatnich wyodrębnić należy na pierwszym miejscu
zachowanie warunków otoczenia [czyste powietrze i woda, nie zdewastowany krajobraz],
następnie możliwości wypoczynku w atrakcyjnych warunkach i w końcu racjonalna
eksploatacja zasobów przyrody, uwarunkowana utrzymaniem zdolności produkcyjnej danego
terenu.

Zagrożenia środowiska przyrodniczego

Zagrożenia lasów wiążą się z oddziaływaniem czynników naturalnych [gradacje
owadów, infekcje grzybowe, szkody wyrządzone przez zwierzynę płową, warunki pogodowe,
itp.],oraz antropogenicznych [zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby, zmiany stosunków
wodnych, pożary]. Do szczególnych zagrożeń należą pożary. Szacuje się że ich najczęstszymi
przyczynami są podpalenia [około 47%] oraz nieostrożność w obchodzeniu się z ogniem
[około 46%]. Ponadto niekorzystna jest duża fragmentacja kompleksów leśnych oraz wzrost
urbanizacji i uprzemysłowienia.
Podstawowymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są zakłady przemysłowe,
większe skupiska ludności, odprowadzające ścieki systemami kanalizacyjnymi. Duże
znaczenie mają również spływy powierzchniowe pochodzenia rolniczego zawierające związki
biogenne, środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby. Problemem jest także
odprowadzanie do rzek nie oczyszczonych wód opadowych z terenów zakładów, ciągów
komunikacyjnych i miast.
Dominującym typem gospodarki odpadami na terenie Powiatu Wołomińskiego jest zbiórka
wymieszanych odpadów komunalnych. Nie wszyscy mieszkańcy powiatu maja zapewniony
dostęp do tego typu usług. Wynikiem takiej sytuacji są "dzikie" wysypiska odpadów.
Zagrożeniem dla wód podziemnych jest przedostawanie się zanieczyszczeń oraz zwiększony
pobór (wyższy niż wielkość zasilania). Najbardziej narażone na zanieczyszczenia są wody
występujące najpłycej i nie izolowane od powierzchni utworami trudno przepuszczalnymi,
intensywnie zasilane przez opady atmosferyczne.

Obiekty dziedzictwa narodowego

Na terenie powiatu znajduje się wiele budynków o wartości historycznej, mi.in.:
CHRZĘSNE - późnorenesansowy PAŁAC wzniesiony w 1635 r.
KOBYŁKA  - późnobarokowy KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Trójcy. Jego budowa
rozpoczęła się w 1740 r. wg proj. arch. Guido Antonio Longhiego z Wenecji. Następnie
rozbudował go ok.1763 r. najprawdopodobniej Jakub Fontana.
WOLA RASZTOWSKA - barokowy w charakterze PAŁAC jest rekonstrukcją budowli
pochodzącej z końca XVII w. Piętrowa, prostokątna budowla posiada dwie narożne wieże
alkierzowe oraz ryzality na osi fasad, zwieńczone trójkątnymi frontonami.
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I.  4. Informacje o charakterystycznych cechach funkcji gospodarczych w
powiecie wołomińskim

Powiat Wołomiński leży w granicach regionu o charakterze rolniczo-przemysłowym.
W związku z tym podstawową funkcją powiatu jest podejmowanie działań wspierających
rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu. Funkcją uzupełniającą jest
lokalne rolnictwo. Preferuje się przemysł oparty na czystych ekologicznie technologiach.
Lokalna podaż pracy jest na średnim poziomie co wynika ze znacznej ilości podmiotów
gospodarczych mających swoją siedzibę w powiecie.

Główne czynniki wpływające na funkcje gospodarcze powiatu:
* Dominacja sektora MSP, przemysłu oraz  usług, handlu i gastronomii,
* możliwość rozwoju rekreacji, turystyki, agroturystyki, produkcji nieuciążliwej dla
środowiska.
* niewiele zakładów pracy będących w dobrej kondycji finansowej deklaruje chęć rozwoju
działalności i tworzenia nowych miejsc pracy,
* zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych,
* zagrożeniem jest likwidacja zakładów pracy, ich restrukturyzacja oraz powodowane tym
zwolnienia grupowe,
* powiat wykazuje korzystne położenie komunikacyjne i geograficzne,
* występują niewykorzystane obiekty do prowadzenia działalności gospodarczej.
* konieczna jest rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi)
* niezbędne jest dostosowanie kierunków kształcenia młodzieży do potrzeb lokalnego rynku
pracy.

Rolnictwo
Obszar powiatu wynoszący 955 km2 obejmuje ponad 56.000 ha użytków rolnych i

27.000 ha lasów. Tereny rolnicze, na których może być prowadzona produkcja roślinna
znajdują się na obszarach gmin wschodnich, gdzie we wsiach mieszka prawie 62.000 osób.
Użytki rolne stanowią ponad 57% obszaru, w tym grunty orne 37,8% łąki i pastwiska - 19%,
zaś sady około 0,3%. Na gruntach, w większości niskich klas, uprawia się żyto, które stanowi
prawie 40% ogółu zasiewów oraz owies - około 18% i ziemniaki - 23%. W poniższej tabelki
przedstawiono charakterystykę gmin pod względem wielkości gospodarstw rolnych.
Biorąc pod uwagę, że około 20% ludności Powiatu Wołomińskiego jest związana z
rolnictwem, a około 5% utrzymuje się z gospodarstwa, ważną rzeczą jest zapewnienie
warunków do normalnego i nowoczesnego życia na terenach wiejskich.
Bardzo niepokojącym wskaźnikiem jest fakt występowania znacznej ilości gospodarstw (aż
41%) o bardzo małej powierzchni do 3 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi
znacznie mniej niż średnia krajowa, która wynosi nieco powyżej 8 ha. Gospodarstw powyżej
10 ha jest jedynie 9%.

Struktura powierzchni terenów na dzień 31.12.2001 r.  wg przeznaczenia w Powiecie
Wołomińskim:

ogółem - 95.537 ha, w tym:
* Grunty ogółem                           -   55.045 ha
* Grunty rolne                               -   35.661 ha
* Sady                                           -        682 ha
* Łąki                                            -   10.001 ha
* Pastwiska                                   -     8.701 ha
* Lasy i grunty leśne                     -   22.273 ha
* Powierzchnie wód i nieużytki   -      2.907 ha
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* Teren miasta                              -      8.505 ha

I.  5. Informacje o sferze społecznej

Powiat Wołomiński o liczbie ludności wynoszącej ponad 190tys. osób i powierzchni 955,37
km

2 
plasuje się w grupie największych powiatów Mazowsza

Obraz zróżnicowań w aspekcie sytuacji społecznych określa się dwoma grupami
wskaźników. Pierwsza grupa odnosi się do pewnych negatywnych zjawisk, które świadczą o
istnieniu stanu niezaspokojenia (deprywacji) istotnych potrzeb. Grupa ta nosi nazwę
wskaźników deprywacji i mają one zasadniczo charakter negatywny – im wyższa wartości
wskaźnika, tym gorzej, tzn. tym poziom niezaspokojenia potrzeb jest większy. Druga grupa
odnosił się z kolei do tych obszarów życia, w których wyraża się poziom rozwoju
społecznego. Te wskaźniki nazwano wskaźnikami rozwoju. W odróżnieniu od poprzednich
mają one charakter zasadniczo pozytywny – im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej, tzn.
tym osiągnięty poziom rozwoju jest wyższy.

Konstruując grupę wskaźników deprywacji przyjęto założenie, iż powinny one
dotyczyć (niezaspokojenia) potrzeb o podstawowym znaczeniu w poszczególnych,
podstawowych, fazach życia: dzieciństwie i młodości, dojrzałości i starości. Inny był punkt
wyjścia przy konstruowaniu grupy wskaźników rozwoju. Zasadniczą inspiracją był tu
przyjęty przez jedną z agend ONZ wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human Development
Index). HDI bierze pod uwagę trzy obszary: osiągnięcia edukacyjne, trwanie życia ludzkiego
oraz podział dochodów. Średnia wartość wskaźników deprywacji występujących na danym
obszarze daje syntetyczny wskaźnik deprywacji, średnia wartość wskaźników rozwoju -
syntetyczny wskaźnik rozwoju.

Wskaźniki deprywacji i rozwoju ; źródło WWW.powiat-wolominski.pl

Wskaźniki
deprywacji Sposób obliczenia Wskaźniki

rozwoju Sposób obliczenia

liczba nieletnich i
małoletnich

niedostosowanie
społeczne dzieci i

młodzieży

zarejestrowanych z
powodu przejawiania

symptomów
niedostosowania
społecznego w

przeliczeniu na 1000 osób
w wieku

skolaryzacja

odsetek młodzieży 19- i 20-
letniej w klasach maturalnych
liceów ogólnokształcących,

liceów zawodowych i
techników

7-17 lat

rozwody

liczba rozwodów w
przeliczeniu na 1000

mieszkańców w wieku
produkcyjnym

względna
zamożność

wysokość odpisu od podatku
od dochodów osób fizycznych
stanowiącego dochód gminy

przypadająca na 1 mieszkańca
gminy

względna
wysokość odpisu od podatku
od dochodów

stopa bezrobocia stopa bezrobocia
rejestrowanego

efektywność osób prawnych stanowiącego
dochód gminy

gospodarcza przypadająca na 1 mieszkańca
gminy

głębokość udział długotrwale
bezrobotnych dynamika różnica między odsetkiem ludzi

w wieku
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bezrobocia w ogólnej liczbie
bezrobotnych

starzenia poprodukcyjnym za 20 lat i
obecnie

liczba hospitalizowanych
na

psychoorganizacja oddziałach
psychiatrycznych

w przeliczeniu na 1000
mieszkańców

kobiety w wieku 75 i
więcej lat w przeliczeniu
na 1 mężczyznę w wieku

75 i więcej lat

Ujawnia się następujące zróżnicowania powiatów Mazowsza. Syntetyczny wskaźnik
deprywacji przyjął najwyższą wartość w przypadku powiatu warszawskiego (1,27), następne
w kolejności są powiaty: wołomiński, grodzki siedlecki, grodzki płocki, grodzki ostrołęcki,
żyrardowski i grodzki radomski (1,15). Najniższa jego wartość wystąpiła w powiecie łosickim
(0,49) Poza Łosicami do powiatów o najniższym poziomie deprywacji należą: Garwolin,
Kozienice, Ostrów Maz., Przysucha, Białobrzegi, Lipsko, Przasnysz, Siedlce ziemski,
Węgrów, Płock ziemski, Pułtusk, Mińsk Maz., Żuromin oraz Radom ziemski (0,71). Dwa
fakty każą zwrócić na siebie uwagę: po pierwsze wydaje się, iż różnice pomiędzy
poszczególnymi powiatami na skali deprywacji nie są bardzo duże; wartość wskaźnika
deprywacji dla powiatu warszawskiego jest ok. 2,5-krotnie większa niż w przypadku Łosic.
Po drugie relatywnie najwyższy poziom deprywacji występuje w największych ośrodkach
miejskich Mazowsza, co sugerowałoby, iż jest ona fenomenem bardziej dotykającym
obszarów zurbanizowanych niż wiejskich.

Również syntetyczny wskaźnik rozwoju przyjął najwyższą wartość w powiecie
warszawskim (5,01). Do tej samej grupy co Warszawa należą także powiaty: płocki grodzki
(2,87), warszawski – zachodni, piaseczyński, pruszkowski, ostrołęcki grodzki i ziemski,
siedlecki grodzki, nowodworski, legionowskim, grodziski i radomski grodzki (1,14).
Najniższa wartość wskaźnika rozwoju wystąpiła w powiecie siedleckim ziemskim (0,25) oraz
w powiatach: Lipsko, Przysucha, Łosice, Zwoleń, Białobrzegi, Radom ziemski, Garwolin,
Żuromin i Maków Maz.(0,51). Okazuje się, że rozbieżności na skali rozwoju są
zdecydowanie większe niż na skali deprywacji: wskaźnik dla powiatu warszawskiego jest 20-
krotnie większy niż dla siedleckiego ziemskiego a dla radomskiego grodzkiego (12 w
kolejności) ponad 2-krotnie większy niż dla makowskiego (33 w kolejności). Ponadto skład
grupy powiatów o najwyższej wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju różni się od grupy
powiatów o najwyższej wartości syntetycznego wskaźnika deprywacji tym, iż do dołączyły
do niej powiaty leżące w bezpośredniej bliskości Warszawy.

Tablica  pokazuje, jakie dla Powiatu Wołomińskiego wartości przyjęły wszystkie
wskaźniki szczegółowe.
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Wskaźniki deprywacji i rozwoju w Powiecie Wołomińskim na tle powiatów Mazowsza

Wartość
wskaźnika w

Powiecie
Wołomińskim

Minimalna
wartość wskaźnika

Maksymalna
wartość wskaźnika

Ranga Powiatu
Wołomińskiego (rangowanie

od najwyższej wartości
wskaźnika do najniższej)

Niedostosowanie
społeczne dzieci i

młodzieży
25,37 0,29 (powiat

Garwolin)
25,37 (powiat
Wołomin) 1

Rozwody  0,63 0,14 (powiat
Żuromin)

1,88 (powiat
m.Ostrołęka) 19

Stopa bezrobocia 12,8 2,00 (powiat W-
wa Zachód)

27,7 (powiat
Szydłowiec) 28

Głębokość bezrobocia 26,51 15,54 (powiat
Piaseczno)

53,90 (powiat
Przysucha) 36

Psychoorganizacja 3,68 1,63 (powiat
Maków)

5,93 (powiat m.
Radom) 13

Osamotnienie ludzi
starych 2,01 1,61 (powiat

Białobrzegi)
2,35 (powiat
Ostrołęka) 17

Syntetyczny wskaźnik
deprywacji 1,26 0,49 (powiat

Łosice)
1,27 (powiat
Warszawa) 2

Skolaryzacja 11,77 1,15 (powiat
Siedlce)

55,78 (powiat m.
Siedlce) 34

Względna zamożność 288,10 83,90 (powiat
Ostrołęka)

546,90 (powiat
Warszawa) 8

Względna
efektywność
gospodarcza

8,54 0,48 (powiat
Siedlce)

161,05 (powiat
Warszawa) 21

Dynamika starzenia 4,72 0,74 (powiat
Ostrołęka)

10,40 (powiat m.
Płock) 22

Syntetyczny wskaźnik
rozwoju 0,96 0,21 (powiat

Siedlce)
5,01 (powiat
Warszawa) 15

Źródło WWW.powiat-wolominski.pl

Powyższe dane wskazują, że na tle powiatów Mazowsza Powiat Wołomiński
szczególnie wyróżnia się – i to negatywnie - sytuacją dzieci i młodzieży. Z jednej strony jest
tu najwyższy w województwie wskaźnik niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
warto zauważyć, że wartość tego wskaźnika dla następnych w kolejności powiatu
warszawskiego wynosi „już tylko” 16,28, ciechanowskiego zaś – 15,31. Z drugiej strony
bardzo niski jest wskaźnik skolaryzacji; pod tym względem Powiat Wołomiński zajmuje 7
miejsce od końca. Oznacza to, iż relatywnie dużo młodzieży zamieszkującej Powiat
Wołomiński: -nie kontynuuje nauki na poziomie średnim, -zagrożona jest trwałą
marginalizacją przestępczą.

Zróżnicowania i nierówności na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
Na obszarze Powiatu Wołomińskiego na terenach zurbanizowanych mieszka ok.2/3

ogółu ludności, pozostała 1/3 na terenach wiejskich. Tworzy ona 12 gminnych wspólnot
samorządowych, z których 4 ma status gmin miejskich (Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka), w
których zamieszkuje 37,3 % ludności powiatu, 5 – status gmin wiejskich (Dąbrówka, Jadów,
Klembów, Poświętne i Strachówka - 17,4 % ogółu ludności), 3 – gmin miejsko-wiejskich
(Radzymin, Tłuszcz, Wołomin - 45,2 % ogółu ludności). Największa jest Gmina Wołomin, w
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której mieszka blisko 26 % ludności powiatu. Miasto Wołomin liczące blisko 37000
mieszkańców jest siedzibą powiatu.

Struktura ludności powiatu pod względem wieku przedstawia się następująco: 25,4 %
stanowi osoby w wieku przedprodukcyjnym (0 – 17 lat), 60,8% - osoby w wieku
produkcyjnym (18 – 60/64 lata), 13,8 % - osoby w wieku poprodukcyjnym. Biorąc pod
uwagę odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym Powiat Wołomiński należy do grupy
najmłodszych demograficznie powiatów Mazowsza. Niemniej będzie on się systematycznie
starzał; prognozuje się, iż za 20 lat blisko 1/5 mieszkańców powiatu będzie w wieku
poprodukcyjnym. Zwraca uwagę fakt, iż poszczególne gminy różnią się stopniem
demograficznej starości; pod tym względem wyróżnia się grupa gmin wiejskich - już w tej
chwili w gminie Strachówka osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ponad 20%. Można
się spodziewać, iż proces starzenia się ludności w na terenach wiejskich będzie przebiegał
szybciej niż na terenach miejskich, nie tylko w związku z naturalnymi procesami
biologicznymi, ale także na skutek migracji do miast. W związku z powyższym kwestia ludzi
starych będzie niewątpliwie nabierać stopniowo coraz większego znaczenia.

Odmienność terenów wiejskich i miejskich wyraźna jest także w sferze aktywności
ekonomicznej. Liczba podmiotów gospodarczych w gminach miejskich jest średnio 3-krotnie
większa niż w gminach wiejskich. Gminy miejsko-wiejskie, co w tej sytuacji zrozumiałe,
plasują się pod względem aktywności gospodarczej pomiędzy gminami wiejskimi i
miejskimi. Zróżnicowania te, choć mniej wyraźnie, utrzymują się także, gdy pod uwagę
bierze się efektywność podmiotów gospodarczych mierzoną wysokością płaconych podatków
od osób prawnych. Analogicznie przebiegają zróżnicowania co do standardu życia. Poziom
zamożności, mierzony wysokością podatków od dochodów osobistych, mieszkańców gmin
wiejskich jest co najmniej dwukrotnie niższy niż mieszkańców gmin miejskich; skrajne
rozbieżności dotyczą gmin: Strachówka i Zielonka – mieszkańcy Zielonki są przeszło 4-
krotnie zamożniejsi niż mieszkańcy Strachówki.

Powiat Wołomiński ma wysoką dynamikę wzrostu bezrobocia. Należy jednak
zauważyć, że zarówno pod względem rozmiarów bezrobocia jak i struktury bezrobotnych na
obszarze powiatu występują wyraźne zróżnicowania. Po pierwsze zatem bezrobocie
zdecydowanie silniej dotyka gminy wiejskie niż miejskie. Z drugiej strony właśnie w
gminach miejskich dynamika wzrostu bezrobocia w okresie ostatnich lat była największa.
Można sądzić, iż w gminach wiejskich bezrobocie ma bardziej strukturalny charakter, w
gminach miejskich zaś związane jest raczej z fazą cyklu gospodarczego.Wzrost bezrobocia
nie zmienił zasadniczo struktury bezrobotnych ze względu na ich wiek i wykształcenie.
Można przyjąć, iż generalnie ok. połowy bezrobotnych stanowią ludzie młodzi (do 34 roku
życia). Niemniej w gminach wiejskich jest ich relatywnie więcej (na poziomie 50-60 %) niż w
gminach miejskich (40-50 %). Często różnice te wynikają z wyższego udziału osób
najmłodszych (do 24 roku życia) wśród bezrobotnych z gmin wiejskich.

Zdecydowaną większość bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej
zasadniczym zawodowym. Jest ich jednak więcej w gminach wiejskich (ponad 80 %) niż w
gminach miejskich (ok. 70 %). Różnica ta wiąże się z niższym udziałem osób z
wykształceniem zawodowym wśród bezrobotnych w gminach miejskich (ok. 30 % wobec ok.
40 % w gminach wiejskich). We wszystkich w zasadzie gminach Powiatu Wołomińskiego
wzrost bezrobocia pociągnął za sobą wzrost odsetka długotrwale bezrobotnych (tj. powyżej 1
roku). W gminach wiejskich (za wyjątkiem Klembowa) wzrost ten okazał się dużo bardziej
dramatyczny. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w gminach wiejskich nieco jest większy udział
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najmłodszych (do 24 r. życia) w grupie długotrwale bezrobotnych i, co gorsza, udział ten
rośnie.

Przedstawione powyżej dane dowodzą istnienia na obszarze Powiatu Wołomińskiego
wyraźnych nierówności; z jednej strony starsze demograficznie i o niższym poziomie życia
gminy wiejskie, z drugiej strony młodsze i zamożniejsze gminy miejskie. Daje to podstawę
do wyodrębnienia dwóch subrejonów społeczno-geograficznych Powiatu Wołomińskiego:
subrejonu zachodniego i wschodniego. Subrejon zachodni, lepiej rozwinięty gospodarczo i o
wyższym poziomie życia, tworzyłyby wszystkim gminy miejskie oraz gminy Wołomin i
Radzymin, w których mieszka niespełna 73% ogółu mieszkańców powiatu. Subrejon
wschodni, gorzej gospodarczo rozwinięty i o niższym poziomie życia, tworzyłyby gminy
wiejskie oraz gmina Tłuszcz.

II. ANALIZA  MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH POWIATU  2004-2006 W
ODNIESIENIU DO  PRIORYTETÓW STRATEGII ROZWOJU 2004-2015.

Zgodnie z uchwałą nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 marca
2004 r. wydatki inwestycyjne na rok 2004 ustalono na 6 510 318zł, a na lata 2005-2006
łącznie 8 412 382zł. Daje to łączną sumę 14 922 700zł. Wysokość inwestycji zależy w
decydującym stopniu od wysokości środków pozyskiwanych w tym okresie ze źródeł
zewnętrznych. Dlatego istotnym zadaniem jest wypracowanie tych środków w oparciu o jasne
i precyzyjnie opracowane programy zadań. W wypadku uzyskania dofinansowania w
wysokości 75% wszystkich inwestycji jest możliwe użycie kapitału inwestycyjnego w
wysokości nawet 59 690 800zł.

II.  1. Cele strategii na lata 2004-2006:
1.Otwarcie komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego.
1.1. Modernizacja drogi wojewódzkiej 634 jako główny czynnik stymulujący rozwój powiatu.
1.2. Modernizacja drogi Jadów –Urle.
1.3. Modernizacja ul. Fabrycznej w Markach
1.4. Budowa drogi Kobyłka Pustelnik
1.5. Budowa drogi Sulejów- Wujówka- Strachówka.
1.6. Budowa drogi Miąse- Kury- Sulejów. Pierwszy etap Miąse-Kury.
1.7. Modernizacja skrzyżowania ul.Wyszyńskiego w Radzyminie.
1.8. Modernizacja ul. Fieldorfa w Wołominie.
1.9. Budowa drogi Dręszew- Słopsk w gminie Dąbrówka.
2.0. Modernizacja ul.Armii Krajowej w Wołominie.
2.1. Działania promocyjne na rzecz modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich:
631,635,636.
2.2. Działania promocyjne na rzecz budowy drogi krajowej E-8 Via Baltica w gminach
Dąbrówka i Radzymin.

2. Przyspieszony rozwój przedsiębiorczości dla zwiększenia podaży miejsc pracy i
poprawy finansów samorządów.
2.1. Powołanie powiatowej społecznej rady przedsiębiorczości oraz opracowanie programu
rozwoju przedsiębiorczości.
2.2. Wspieranie doradcze przedsiębiorców.

3. Wdrożenie norm ekorozwoju na terenie powiatu.
3.1. Zorganizowanie powiatowej konferencji ekologicznej.
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3.2. Uczestniczenie w programie utylizacji odpadów w powiecie.

4. Podniesienie poziomu życia oraz ciągła edukacja i integracja mieszkańców powiatu.
4.1. Modernizacja budynków szkolnych:

-Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Miła 22, Wołomin,
-Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
- rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie,
-termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zielonce,
-termomodernizacja zespołu szkół w Wołominie.

4.2. Modernizacja szpitala powiatowego w Wołominie.
-remont blokow operacyjnych,
-założenie instalacji przeciwpożarowej,
-termomodernizacja budynku głównego,
-zakup aparatury medycznej,
-zakup wyposażenia podstawowego.

4.3. Opracowanie programu sprzyjającemu powiększaniu miejsc pracy.

5.Tworzenie i intensywna promocja nowego wizerunku powiatu.
5.1.Nawiązanie kontaktów międzynarodowych.
5.2.Wdrożenie koncepcji imprez promocyjnych
5.3. Wdrożenie programu promocji agroturystyki i zdrowej żywności.

6.Rozwój rekreacji i turystyki połączonej z restrukturyzacją rolnictwa.
6.1.Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Liwcem.
6.2.Opracowanie koncepcji zarządzania turystyką.
6.3.Budowa minimum jednej trasy turystycznej jako czynnik stymulujący powstawanie
nowych miejsc pracy.
6.4.Renowacja renesansowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem.

Wyżej wyszczególnione zadania operacyjne sześciu głównych celów strategicznych są
możliwe do wykonania w terminie do 2006 roku. Są one zgodne z planem strategii powiatu i
mieszczą się w wieloletnim planie inwestycyjnym z wyjątkiem pozycji 6.4 - renowacja
zespołu płacowego w Chrzęsnem. Renowacja pałacu będzie możliwa w wypadku
oszczędności wynikających z inwestycji pozostałych lub w wypadku inwestowania ze źródeł
zewnętrznych.

II.  2. ZADANIA PRIORYTETOWE
W kolejności inwestowania wybrano te, które dają najszybsze efekty w rozwoju

powiatu. Na czoło wysuwają się inwestycje w infrastrukturę drogową. Zapewnienie
szybkiego dojazdu wzdłuż trasy Ząbki – Wołomin – Tłuszcz – Jadów jest głównym
priorytetem omawianego okresu. Tą drogą prognozuje się uzyskać korzystne miejsca pod
inwestycje dla średnich i małych przedsiębiorstw. Otwarcie komunikacyjne powiatu będzie
powodować zwiększenie miejsc pracy.

Drugą ważną grupę stanowią inwestycje w infrastrukturę społeczną: w szkoły i szpital.
Dbałość o rozwój nauczania i opiekę zdrowotną w tak szerokim zakresie poprzez
podniesienie poziomu życia mieszkańców wpłynie znacząco na rozwój ogólny powiatu.

Trzecia grupa to działania promocyjne oraz inwestowanie w rozwój kultury, turystyki
i sportu. Realizacja tych zadań da sprzężenie dodatnie na przyspieszony rozwój poprzez
korzystny wizerunek powiatu. Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół rzeki Liwiec
powinno wywołać powstanie licznych miejsc pracy i wyraźne ożywienie gospodarcze w
gminie Jadów.
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III. LOKALNY PLAN ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.

Rozwój sieci drogowej jest elementem stymulującym rozwój gospodarczy, aby
ściągnąć inwestorów należy umożliwić im wygodne połączenia drogowe zwłaszcza
połączenia rejonów lepiej rozwiniętych gospodarczo z rejonami słabo uprzemysłowionymi.
 W związku z położeniem geograficznym Powiatu Wołomińskiego skupiającym gminy
o niskim poziomie bezrobocia (gminy podwarszawskie) oraz gminy o bardzo wysokim
wskaźniku bezrobocia (gminy: Jadów, Strachówka) celowym działaniem jest utworzenie
połączeń komunikacyjnych umożliwiających wyrównanie szans rozwoju gospodarczego i
podwyższających atrakcyjność turystyczną Powiatu. Temu służy poniższy program
modernizacji dróg.

Istniejący system dróg nie jest dostosowany do obecnego gwałtownego wzrostu ilości
samochodów. Stan nawierzchni drogowych można określić w około 50% jako zły. Podobnie
wygląda stan obiektów drogowych, w tym przepustów drogowych, mostów, około 80% ulic
miejskich nie posiada odwodnienia. Większość dróg zarówno wojewódzkich jak i lokalnych
prowadzi przez tereny zabudowane.

Miejscowości wiejskie nie posiadają na ogół chodników zabezpieczających pieszym
bezpieczne poruszanie się po drogach. Zastrzeżenie budzi oznakowanie dróg, brak jest
(szczególnie na drogach lokalnych) wiat i zadaszeń na przystankach komunikacji
autobusowej.  Praktycznie na większości dróg powiatu wołomińskiego stan graniczny
nośności i przydatności do użytkowania jest przekroczony,  konstrukcja nawierzchni
osiągnęła stan zmęczenia (powstałe uszkodzenia uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie
nawierzchni).

Sieć dróg w powiecie wołomińskim jest wystarczająca (nie wymaga budowy nowych
dróg), wymaga jedynie nakładów na ich modernizację i remonty, zwłaszcza na modernizację
dróg gruntowych. Łączna długość dróg w powiecie wołomińskim  wynosi 409,666 km  w tym
drogi o nawierzchni bitumicznej 326,969 km, drogi gruntowe 82,697 km
Jednym z elementów poprawy infrastruktury drogowej jest prowadzenie prac
utrzymaniowych, konserwacyjnych oraz remontowych dróg powiatowych.

W ramach prac utrzymaniowo –remontowych wykonuje się:
a) Remonty istniejących nawierzchni asfaltowych,
b) Utrzymanie zimowe dróg,
c) Konserwację poboczy,
d) Konserwację rowów przydrożnych,
e) Oznakowanie poziome i pionowe dróg,
f) Modernizację ciągów pieszych.

Analiza zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu
Lokalna Strategia Rozwoju Infrastruktury Drogowej w Powiecie Wołomińskim jest zgodna ze
Strategią Rozwoju Powiatu Wołomińskiego zakładającą :

a) poprawę połączeń między miejscowościami powiatu (droga relacji Dręszew – Słopsk,
Grabów – Kąty Wielgi, Międzyleś – Turze, Jadów – Urle),

b)  poprawą połączeń z Warszawą (droga relacji Miąse-Kury-Sulejów, Sulejów –
Wujówka -Strachówka) oraz ułatwienie tworzenia bazy rekreacyjnej na terenach nad
Liwcem i Bugiem, droga relacji Kobyłka – Pustelnik przejmie większość ruchu
osobowo-ciężarowego z ciągu drogowego Kobyłka –Zielonka- Marki usprawniając
połączenie  z drogą krajową Warszawa-Białystok,

c) poprawa stanu dróg - w latach 2004-2006 prowadzone będą intensywne prace
remontowo - utrzymaniowe zwiększające bezpieczeństwo i wygodę użytkowników
dróg. Planowane są nakładki na istniejących ciągach drogowych, utrwalenia
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powierzchniowe, konserwacja i odtworzenie rowów przydrożnych, oznakowanie
pionowe i poziome dróg.

Lokalny plan rozwoju infrastruktury drogowej jest zgodny ze Strategią Rozwoju Powiatu
Wołomińskiego do roku 2015..

Oczekiwane wskaźniki realizacji rozwoju infrastruktury drogowej oceniane przez
zarząd Powiatu w sprawozdaniach i wykazach corocznych.

� -długość zmodernizowanych dróg powiatowych i ulic
� -ilość zmodernizowanych obiektów mostowych
� -wysokość nakładów na bieżące utrzymanie dróg
� -liczba wypadków drogowych na drogach powiatowych
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Plan rozbudowy infrastruktury drogowej
IV. LOKALNY PLAN ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W

V. ZAKRESIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I OCHRONY ZDROWIA

CELEM DZIAŁANIA JEST PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI I OCHRONY
ZDROWIA SZCZEGÓLNIE W KONTEKŚCIE ZWALCZANIA DYSPROPORCJI
POMIĘDZY OBSZAREM STOLICY A POWIATEM WOŁOMIŃSKIM, JAKO ELEMENT
WYRÓWNYWANIA SZANS POMIĘDZY OBSZARAMI WIEJSKIMI I MIEJSKIMI.

L.p Program operacyjny Koszt zadania
szacunkowy Termin Źródła finansowania

1
Modernizacja(budowa) drogi nr
28567i 36217 Miąse –Kury –
Sulejów

4 300 000 2004-2006
Środki Powiatu
Inne środki samorządowe
pomocowe UE

2

Modernizacja (budowa) drogi nr
36216 Sulejów– Wujówka –
Strachówka 4 100 000 2004-2006

Środki  Powiatu
samorządowe
 pomocowe UE

3 Modernizacja ul. Napoleona i
Poniatowskiego w Kobyłce 700 000 2004-2006 Środki samorządowe

4

Modernizacja (budowa) drogi
Kobyłka – Pustelnik

2 200 000 2005-2006

Środki Powiatu,
samorządowe
pomocowe UE

5
Modernizacja ul. Fabrycznej w
Markach 3 000 000 2004-2006

Środki Powiatu
 samorządowe
pomocowe UE

6 Modernizacja (budowa) drogi nr
36201 Jadów – Urle 2 195 645 2004-2006 Środki samorządowe

7
Modernizacja skrzyżowania ul.
Wyszyńskiego z ul. POW w
Radzyminie

300 000 2004-2006
Środki samorządowe

8 Modernizacja (budowa) drogi nr
28556 Dręszew – Słopsk 900 000 2004-2006 Pomocowe UE

Środki samorządowe
9. Modernizacja ul.Fieldorfa w

Wołominmie 400 000 2004-2006 Środki samorządowe

10
Udział w modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 634 750 000 2004-2006

Środki samorządowe

11
Modernizacja Al. Armii Krajowej
w Wołominie 1 600 000 2005-2006

Środki samorządowe
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Aktualny stan placówek  oświatowych.
Szkoły specjalne.

LP. NAZWA PLACÓWKI
ADRES

LICZBA
ODDZIAŁÓ

W

LICZBA
UCZNIÓW

Powierzchnia
użytkowa
budynku
szkolnego

(m2)

Sala
gimnastyczna

1 Zespół Szkół Specjalnych
ul. Miła 22
05-200 Wołomin

10 92 3 500 Niepełnowymia
-rowa

2 Zespół Szkół Specjalnych
ul. Kasztanowa 21
05-260 Marki 10 108 560 Brak

3 Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Ostrówku
ul. Piotra Skargi 5
05-205 Klembów

6 32 190 Brak

Razem: 26 232



Szkoły ponadgimnazjalne

LP. NAZWA PLACÓWKI
ADRES

LICZBA
ODDZIAŁÓW

LICZBA
UCZNIÓW

Powierzchnia
użytkowa budynku

szkolnego
(m2)

Sala
gimnastyczna

1
Liceum Ogólnokształcące

ul. Żwirki i Wigury 4
05-281 Urle

4 140 1130 niepełnowymiaro
wa

2

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26
05-250 Radzymin

10 312 2015 Niepełnowy-
miarowa

3

Zespół Szkół
im. Prezydenta Ignacego

Mościckiego
ul. Inżynierska 1
05-220 Zielonka

18 451 5500 Niepełnowy-
miarowa

4
Zespół Szkół

ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz

20 604 2789 Pełnowymiaro-
wa

5
Zespół Szkół

ul. Legionów 85
05-200 Wołomin

17 516 4010 Niepełnowy-
miarowa

6

Zespół Szkół Terenów Zieleni
Im. inż. Czesława Nowaka.

Al. Jana Pawła II 18
05-250 Radzymin

20 586 2720 Niepełnowy-
miarowa

7

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Stanisława Staszica
al. Armii Krajowej 38

05-200 Wołomin
26 754 3 100 Niepełnowy-

miarowa

Razem: 115 3363

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

LP. NAZWA PLACÓWKI
ADRES

Powierzchnia
użytkowa ( m2) Rejon działania

1
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Legionów 78
05-200 Wołomin

70

Gminy:
Wołomin, Radzymin,
Poświętne, Dąbrówka

2.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Literacka 20
05-220 Zielonka 127,6

Miasta:
Zielonka, Marki,
Ząbki, Kobyłka

3
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Kościelna 1
05-240 Tłuszcz

175
Gminy:

Strachówka, Jadów,
Klembów, Tłuszcz

PLANOWANE INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 2004-2006.
1.Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.
2.Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
3.Modernizacja i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.
4.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zielonce.
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5.Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wołominie.

AKTUALNY STAN PLACÓWEK POWIATOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA.
Szpital Powiatowy w Wołominie wchodzi w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie:
adres  05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3
tel. (centrala) 022 76-33-100,  faks 022 787-85-68
kategoria jednostki – 3, kod resortowy – 14 34 124,
numer księgi rejestrowej zakładu – 14-00041
W strukturze organizacyjnej SZPZOZ w Wołominie znajduje się również m.in.:

- pogotowie ratunkowe z zespołami wyjazdowymi,
- przychodnia specjalistyczna

Szpital Powiatowy w Wołominie spełnia kryterium II poziomu referencyjnego dysponuje
dobrą bazą diagnostyczną i terapeutyczną. W szpitalu funkcjonują następujące jednostki
organizacyjne:
1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy - zabiegowy, który w 1999r. uzyskał wyróżnienie

przyznawane przez UNICEF - tytuł "Szpital Przyjazny dziecku".
4. Oddział dysponuje 54 łóżkami. Znajduje się tam: trakt porodowy, sala porodów

rodzinnych, sala porodów wodnych, 3 boksy porodowe, sala cięć cesarskich, sala
intensywnego nadzoru pacjentek  Oddział noworodków stanowi integralną część Oddziału
położniczo-ginekologicznego.

2. Oddział Intensywnej Terapii, który posiada 5 łóżek anestezjologicznych pooperacyjnych i
1 łóżko anestezjologiczne dziecięce.

3. Oddział Chirurgiczny Ogólny - zabiegowy. Oddział posiada 52 łóżka, salę opatrunkową i
gabinet zabiegowy.

4.  Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej- 18 łóżek, posiada salę operacyjną
ortopedyczną, salę pooperacyjną, salę wybudzeń, salę opatrunkową, salę zabiegową, salę
ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz sale chorych.

5. Oddział Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ - 105 łóżek znajduje się na oddziale wew.
i 10 stanowisk dializacyjnych na Stacji Dializ. Posiada salę intensywnego nadzoru
kardiologicznego.

6. Oddział Pediatryczny - posiada 32 łóżka i sale pobytów  dziennych. Oddział zapewnia
całodobowy pobyt rodziców z dziećmi.

7. Oddział Neurologiczny - posiada 32 łóżka,  pracownię EEG, pracownię Doppler i
Transcranial doppler oraz salę rehabilitacyjną

8. Oddział Okulistyczny - zabiegowy - posiada 20 łóżek, salę operacyjną.
9. Szpitalny Oddział Ratunkowy-  funkcjonuje od 2002 roku
Łącznie szpital dysponuje 330 łóżkami.
Ponadto w szpitalu istnieje:

- Zakład rehabilitacji świadczący usługi rehabilitacyjne w zakresie leczenia chorób
narządu ruchu. (magnetoterapia, prądy interferencyjne, galwanizacje, jonoforezy i
stymulacje, ultradźwięki, kinezyterapia w formie: ćwiczeń indywidualnych,
ćwiczeń w systemie bloczkowo – ciężarkowym, ćwiczeń grupowych, masażu).

- Zakład bakteriologii, gdzie stosowane są nowoczesne metody diagnostyki. Zakład
uczestniczy w kontroli zakażeń szpitalnych co umożliwia opracowanie sytuacji
epidemiologicznych i wdrożenia konkretnych procedur. Zakład posiada Europejski
Certyfikat Jakości.

- Zakład diagnostyki laboratoryjnej, który prowadzi badania laboratoryjne w
pełnym zakresie (czynny całodobowo).

- Zakład diagnostyki obrazowej obsługuje również lecznictwo otwarte na terenie
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powiatu wołomińskiego (pracuje w ruchu ciągłym), wykonuje: radiologię
klasyczną, radiologię pediatryczną, ultrasonografię, mammografię, biopsje pod
kontrolą usg.

Pogotowie ratunkowe jest częścią Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wołominie. Jego siedziba mieści się w samodzielnym budynku w   Wołominie
przy ul. 1 Maja 36 (tel.022 76-33-21).
W roku 2004 SZPZOZ w Wołominie realizuje świadczenia Ratownictwa Medycznego 4
zespołami: 1   - karetka „R” 1   - karetka „W”

Rejon operacyjny nr 39, w którego skład wchodzą gminy: Wołomin, Klembów,
Dąbrówka, Poświętne, Kobyłka, Zielonka, Ząbki i Radzymin obsługują:
- zespół „R” oraz jeden zespół „W”  stacjonujący w Wołominie przy ul. 1 Maja 36,
- drugi zespół „W” stacjonujący w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 36, ze względu

na dużą wypadkowość na trasie komunikacyjnej Warszawa – Białystok. Jest to miejsce
wyczekiwania.

Rejon operacyjny nr 37,  w którego skład wchodzą gminy: Tłuszcz, Jadów i Strachówka.
obsługuje trzeci zespół „W” stacjonujący w Tłuszczu przy ul Powstańców 29.  

 W Pogotowiu Ratunkowym zatrudnionych jest na etatach 4 dyspozytorów (jedno stanowisko
dyspozytorskie).

Zespoły ratownictwa medycznego korzystają z ambulansów ratunkowych typu furgon
o parametrach określonych w Rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego
wyposażenia (Dz.U. Nr 44, poz. 432). Wyposażenie medyczne ambulansu typu R i W
odpowiada   wymogom NFZ.
         Integralną częścią Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3  jest Przychodnia Specjalistyczna. W przychodni działają
następujące poradnie: alergologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna,
nefrologiczna, medycyny szkolnej, dermatologiczna, neurologiczna, pulmonologiczna,
reumatologiczna, neonatologiczna, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej,
okulistychna, otolaryngologii, lokopedyczna, urologiczna i zdrowia psychicznego.
  Szpital Powiatowy w Wołominie, jak większość szpitali w Polsce, pilnie wymaga
poprawy stanu technicznego bazy lokalowej i zakupu nowoczesnej aparatury diagnostycznej i
leczniczej. Niezbędne są modernizacje i remonty poprawiające warunki pobytu pacjenta w
szpitalu i jego leczenia a także  zakup nowoczesnej specjalistycznej aparatury dostosowującej
leczenie i diagnostykę do wymogów unijnych.

W ciągu roku w Szpitalu Powiatowym hospitalizowanych jest ok. 13.000 pacjentów z
terenu powiatu wołomińskiego i z roku na rok liczba ta rośnie. Niestety postępująca
dekapitalizacja bazy lokalowej i sprzętowej uniemożliwia polepszenie dostępności do usług
medycznych, poprawę bezpieczeństwa pacjentów, czyli zapewnienie chorym leczenia
szpitalnego i specjalistycznego na oczekiwanym, wysokim poziomie.

Główne zadania  zakresie podnoszenia jakości usług medycznych przez Samopdzielny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. w Wołominie tj:

- Modernizacja budynku, w ramach tego zadania przewidziane są remonty oraz
dokończenie prac termomodernizacyjnych oraz zapewnienie placówce
drugostronnego zasilania w energię elektryczną.(Plan remontów SZPZOZ w
Wołominie).

- Zakup sprzętu specjalistycznego.
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- Wymiana podstawowego zużytego sprzętu na nowy – wymiana łóżek i szafek
przyłóżkowych, poprawiających komfort pobytu pacjenta w szpitalu.

- Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych
Powyższe zadania zgodne są z założeniami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

na lata 2003 – 2006 Starostwa oraz ze Strategią Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015
roku.

Oczekiwane wskaźniki realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury
edukacyjnej i opieki zdrowotnej oceniane przez zarząd Powiatu w sprawozdaniach i
wykazach corocznych.

� -ilość obiektów w których uzyskano wymagane standardy
� -ilość wypadków w obiektach oświatowych
� -ilość zmodernizowanych obiektów oświatowych
� -ilość  programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych  w powiecie.
� -ilość łóżek szpitalnych spełniających standardy europejskie
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VI. ZESTAWIENIE ZADAŃ OCZEKUJĄCYCH NA WSPARCIE FINANSOWE Z
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH w okresie 2004-2006.

Lp. Nazwa zadania
Łączne
nakłady

szacunkowe

Okres
realizacji

Środki
własne zł

Środki
pomocowe
z EFRR zł

1. Modernizacja drogi Miąse-Kury
4,24km 2 100 000zł 2004-2005 630 000 1 470 000

2. Modernizacja Sulejów-Wujówka-
Strachówka 4,5km 2 100 000zł 2004-2005 630 000 1 470 000

3. Modernizacja ul.Fabrycznej w Markach
1,4km 1 700 000zł 2005 510 000 1 190 000

4. Modernizacja drogi Dręszew-Słopsk
1,6km 1 600 000zł 2004-2005 480 000 1 120 000

5. Modernizacja budynku ZSS Miła
Wołomin 1 200 000zł 2004-2005 360 000 840 000

6. Modernizacja ogrzewania ZSTZ
Radzymin 2 100 000zł 2005-2006 630 000 1 470 000

7. Rozbudowa budynku LO Radzymin 2 600 000zł 2005-2008 780 000 1 820 000

8. Informatyzacja powiatu wołomińskiego 2 000 000zł 2005-2007 600 000 1 400 000

9. Budowa parku usług turystycznych na
rzece Liwiec 2 000 000zł 2005-2008 600 000 1 400 000

10. Budowa drogi Grabów-Kąty Wielgi 3 000 000zł 2005-2008 900 000 2 100 000

11. Renowacja renesansowego zespołu
pałacowego Chrzęsne 6 000 000zł 2005-2008 1 800 000 4 200 000

12. Modernizacja i remont bloków
operacyjnych w szpitalu 2 000 000zł 2004-2006 600 000 1 400 000

13.
Zakup sprzętu specjalistycznego dla
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej

2 810 250zł 2004-2006 843 075 1 697 175

14. Budowa mostu na rzece Rządza 1 000 000zł 2005-2006 300 000 700 000
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