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1 Podstawa prawna i cel sporządzenia prognozy oddzialywania na
środowisko
Konieczność opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z faktu, że w Programie
ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (zwanym dalej POŚ dla powiatu)
przewidziano do realizacji przedsięwzięcia (zadania), które zgodnie z Rozpoiządzeniem Rady Ministrów
w sprawie przedsięwzięć mogących znocząco oddziaływać no środowisko” zaliczane są do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. POŚ dla powiatu należy więc
do dokumentów wymienionych w art. 46 ust 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(zwanej dalej ustawą ooś)2. Zgodnie z tym artykułem projekt takiego dokumentu wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). W ramach SOOŚ organ
opracowujący dokument zobowiązany jest sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko. Zawartość
Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, zaś stopień szczegółowości
zawartych informacji według art 53 ust. 1 ustawy ooś zależy od stanowisk organów wymienionych
w art 57 i 58 tej ustawy, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS).
Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest określenie wpływu wyznaczonych w POŚ
dla powiatu zadań i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na stan
środowiska, obszary podlegające ochronie prawnej oraz zdrowie ludzi na terenie powiatu.

r

li

2 Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego (nazywana dalej Prognozą) opisuje potencjalny wpływ realizacji zadań
wyznaczonych w POŚ dla powiatu, w tym przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, na środowisko powiatu oraz obszary podlegające ochronie prawnej, wskazuje zasięg
i charakter ewentualnych zmian w środowisku, a także identyfikuje potencjalne zagrożenia wynikające
z realizacji wyznaczonych zadań. W Prognozie znajdują się również działania mające na celu
zapobieganie, minimalizację oraz kompensację potencjalnych negatywnych oddziaływań realizacji zadań
na środowisko oraz zdrowie ludzi, Prognoza zawiera ponadto informacje o stanie środowiska
oraz istotnych problemach jego ochrony.

r

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego elementami środowiska) które szczególnie
wymagają interwencji są przede wszystkim wody powierzchniowe, stan jakości powietrza, zagrożenie
hałasem, gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka. odpadami. Największy negatywny wpływ
na elementy środowiska wywierają przestarzałe systemy grzewcze, źródła ponadnormatywnego hałasu
oraz presja na zasoby przyrodnicze. W celu zredukowania ich wpływu na środowisko oraz w celu
poprawy pozostałych elementów środowiska wyznaczono w POŚ dla powiatu zadania, które są
przedmiotem niniejszego opracowania.

3 Informacje o zawartości i głównych celach dokumentu, dla którego
sporządzono prognozę i jego powiązaniu z innymi dokumentami
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ dla powiatu jest realizacja przez powiat
polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych. POŚ dla powiatu stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody
I Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Ozu. z 2019 r. poz. 1839)
2 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ° ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247)
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na szczeblu powiatowym. Pozwoli ponadto władzom powiatu na bieżąco kontrolować stan środowiska
oraz planować na tej podstawie działania służące ochronie środowiska.
Głównym celem strategicznym POŚ dla powiatu lest poprawa stanu środo wiska przyrodniczego
powiatu oraz utrzymanie dobrego stanu tam, gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji
dotychczasowych działań w zakresie ochrony środowiska, a także przedstawienie kierunków
dalszych działań na kolejne lata. Zawarte w dokumencie rozwiązania inwestycyjne
oraz organizacyjno-informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju, gospodarowania środowiskiem ijego zasobami przyrodniczym L
POŚ dla powiatu zawiera:
1) punkty spójne z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla wynikającymi z ustawy a zasadach
prowadzenia polityki rozwoju3;
2) charakterystykę ogólną powiatu;
3) ocenę stanu środowiska na terenie powiatu z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji;
(1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne,
(4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby,
(8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze,
(10) zagrożenia poważnymi awariami;
4) cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska i przeprowadzonej analizy
SWOT dla każdego obszaru interwencji;
5) harmonogram rzeczowo-finansowy zadań;
6) omówienie systemu realizacji POŚ dla powiatu w zakresie zarządzania, monitorowania i finansowania
zadań.
POŚ dla powiatu porządkuje ponadto kierunki rozwoju i określa działania w zakresie ochrony
środowiska w określonej perspektywie czasowej. Dokument przedstawia ponadto system
zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego ochroną oraz wizję poprawy stanu środowiska,
jest także ważnym źródłem informacji na temat środowiska, narzędziem kontroli zrównoważonego
rozwoju powiatu i podstawą systemu zarządzania środowiskiem w przyszłości, który musi opierać się
na zasadach ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w dokumencie rozwiązania
uwzględniają w pierwszej kolejności działania prowadzące do poprawy stanu środowiska, w tym jakości
powietrza i stanu wód, zmniejszenia zagrożenia hałasem, racjonalizacji gospodarki odpadami i wodnościekowej, zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, a także przeciwdziałania zmianom
klimatu i adaptacji do nich oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców.
POŚ dla Powiatu i zawarte w nim cele zgodne są z celami zawartymi w dokumentach nadrzędnych
w zakresie poprawy stanu środowiska, zmniejszenia presji na środowisko, ochronie zasobów środowiska
i zasad zrównoważonego rozwoju.

4 Metodyka sporządzania prognozy oddzialywania na środowisko
Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko POŚ dla powiatu przebiegało wieloetapowo
i obejmowało;
ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem, zawierającą analizę
jego jakości, walorów i zasobów;
zdefiniowanie problemów w zakresie ochrony środowiska w każdym z obszarów interwencji;
ocenę potencjalnego oddziaływania i wpływu zadań wyznaczonych w POŚ na środowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi;
—

-

—

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dzu. z 2021 r. poz. 1057]
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opracowanie propozycji minimalizacji negatywnych skutków realizacji ustaleń dokumentu
w obszarach, w których zidentyfikowano możliwe negatywne oddziaływania;
opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków realizacji celów i zadań.

r

Opracowując Prognozę zastosowano metodę indukcyjno-opisową oraz metodę analogii
środowiskowych. Ocenę stanu środowiska przyrodniczego oraz analizę jakości jego poszczególnych
elementów sporządzono przy wykorzystaniu dostępnych danych na temat obszaru powiatu,
tj. państwowego monitoringu środowiska, informacji pozostających w zasobach administracji rządowej
i samorządowej, danych statystyki publicznej oraz studium literatury. Szczegółową analizę wpływu
ustaleń POŚ dla powiatu na środowisko opracowano wykorzystując metodę macierzy interakcji.
Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego” wynika z art 51 ustawy ooś. Ponadto, zgodnie z art 53 ust. 1 ww. ustawy,
zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko podlegał uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

S Stan środowiska obszaru objętego programem
5.1

Ochrona klimatu i jakości powietrza
5.1.1

Warunki klimatyczne i zmiany klimatu

Zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne
Według danych IMGW od 2014 r. każdy kolejny rok był bardzo lub ekstremalnie ciepły, z czego lata
2018-2020 były ekstremalnie ciepłe) z anomaliami rocznej temperatury na terenie kraju sięgającymi
od 1 do ponad 2°C w porównaniu do lat 1981-2010, z czego na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego wynosiły ponad 2°C. Wzrost temperatury prowadzi do zwiększenia parowania i pogłębienia
deficytów wody, zwiększenia częstości i wydłużenia okresów bezdeszczowych oraz większej częstości
i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym deszczy nawalnych i powodowanych przez
nie podtopień lub powodzi błyskawicznych, a także upałów i zagrożenia pożarowego. W ostatnich latach
na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego odnotowano straty spowodowane przez suszę
(lata 2018 i 2019), deszcze nawalne (lata 2017 i 2020) oraz przymrozki wiosenne (lata 2017, 2019
i 2020, gmina Kampinos], a także pożary lasów, upraw rolniczych i traw oraz wichury.
5.1.2

fl
U

Ocena stanu jakości powietrza

Według Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2020 (zwana dalej
Oceną stanu powietrza), strefa mazowiecka, do której zalicza się Powiat Warszawski Zachodni,
dla kryterium ochrony zdrowia uzyskała dla większości zanieczyszczeń klasę A. Klasę C uzyskała
natomiast ze względu na przekroczenie dopuszczalnej ilości 35 dni w skali roku ze stężeniem
24 godzinnym powyżej 50 Jg/m3 dla pyłu zawieszonego PM1O oraz przekroczenie docelowego stężenia
średniorocznego powyżej 1 ng/m3 dla benzo(a)pirenu (B(a)P]. Ponadto klasę Cl ze względu
na przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniego rocznego dla pyłu zawieszonego PM2,5,
czyli 20 ~g/m3 (norma obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku]. Klasę D2 zaś przypisano ze względu
na przekroczenie celu długoterminowego: średniego 8 godzinnego stężenia ozonu powyżej 120 ~ig/m3
do osiągnięcia w 2020 roku.
Dla kryterium ochrona roślin strefa mazowiecka w roku 2020 uzyskała dla dwutlenku siarki (SO~)
i tlenków azotu (NOs) klasę A. Klasę D2 natomiast dla ozonu ze względu na przekroczenie 6000 jg/m3*h
dla AOT4O, tj. sumy różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyższym niż 80 lg/m3,
a wartością 80 jig/m3, dla każdej godziny wciągu doby w godzinach 8:00-20:00.

r
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Według Oceny stanu powietrza, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie doszło
do przekroczenia poziomu dopuszczalnego 35 dni w roku ze stężeniem PM1O powyżej 50 .tg/mS
ani stężenia średniego rocznego powyżej 20 lig/m3 dla PM2,5. Stwierdzono natomiast przekroczenie
poziomu docetowego B(a)P oraz poziomu celu długoterminowego dla ozonu dla kryterium ochrona
zdrowia i ochrona roślin. Poziom docelowy B(a)P został przekroczony na terenie gmin Błonie, Kampinos,
Łomianki i Ożarów Mazowiecki, natomiast poziom celu długoterminowego dla ozonu na terenie
wszystkich gmin powiatu. Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dwóch gminach działają
Lokalne Alarmy Smogowe, są to: lzabeliński Alarm Smogowy oraz Łomiankowski Alarm Smogowy. Dane
dostępne na stronach lzabelińskiego oraz Łomiankowskiego Alarmu Smogowego (odczyty czujników
jakości powietrza, ostrzeżenia Straży Miejskiej itd.) dowodzą, że na terenie tych gmin w sezonie
grzewczym występują dni z przekroczeniem norm dla PM1O.
Sieć gazowa
Według danych GUS na terenie gmin Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice
ponad 80% mieszkańców korzysta z gazu, z czego ponad 80% zamieszkanych przez nich gospodarstw
wykorzystuje go w celach grzewczych, jedynie na terenie Ożarowa Mazowieckiego jest to połowa. Nieco
inaczej wygląda sytuacja na terenie gminy Błonie, gazu używa tam mniej osób, bowiem ponad 70%
mieszkańców, zaś do ogrzewania służy on połowie korzystających z niego gospodarstw. W gminie
Kampinos sieć gazowa nie jest rozbudowana, jednakże spośród korzystających z niej gospodarstw
wszystkie używają go w celach grzewczych. Gmina Leszno posiada dość znaczną długość sieci gazowej,
korzysta z niej 40% mieszkańców, zaś 60% spośród należących do nich gospodarstw jest nim
ogrzewanych.
Źródła ciepła
W 2019 i 2020 na terenie gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice
przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła. Według uzyskanych danych na terenie większości
zinwentaryzowanych gmin przeważa ogrzewanie gazowe. W miastach Ożarów Mazowiecki i Błonie, część
zapotrzebowania na ciepło pokrywa dodatkowo sieć ciepłownicza (eksploatowana przez Geotermię
Mazowiecką S.A. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową Ożarów). Jedynie na terenie gminy Kampinos większość
stanowią instalacje na paliwa stałe, z czego największą część kotły. Na terenie gmin Izabelin oraz Stare
Babice spośród instalacji na paliwa stałe przeważają kominki, które w większości stanowią dodatkowe
źródło ogrzewania. Na podstawie danych dotyczących sieci gazowej można przypuszczać, że na terenie
gminy Łomianki kotły gazowe przeważają wśród źródeł ogrzewania, zaś kotły na paliwa stałe stanowią
mniejszość, natomiast na terenie gminy Leszno, nadal mogą być wykorzystywane przez znaczną część
mieszkańców.
Według przeprowadzonej inwentaryzacji, zgodnie z ustaleniami Mazowieckiej uchwały
antysmogowej4, na terenie gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice może
wymagać wymiany 7 222 instalacji wykorzystujących paliwa stałe, z czego 3 747 są to kotły na paliwa
stałe, natomiast 2 837 kominki, które zwykle stanowią instalację dodatkową, Dane te są szacunkowe,
gdyż dla potrzeb inwentaryzacji w przypadku braku informacji o sposobie ogrzewania przyjęto,
że jest on realizowany w oparciu o kotły bezklasowe. W odniesieniu do gmin Łomianki i Leszno dostępne
są jedynie dane dotyczące szacowanej liczby kotłów do wymiany przedstawione w Programie ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim5 i wynoszą one odpowiednio 1 685 i 535 instalacji
do wymiany. Łącznie wymiany na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego może wymagać więc
ponad 9000 instalacji.
Uchwała nr 162/17 Seimiku woj. Maz, z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
mazowieckiego ograniczeń zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (OzAJrz. Woj. Maz. Z
2017 r. poz. 9600]
Uchwała Nr 115/20 Sejmiku Woj. Maz. z dnia S września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w
województwie mazowieckim, xv których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz.Urz.
Woj. Maz. z 2020 r. poz. 9595].
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Przeprowadzone inwentaryzacje ujawniły dodatkowo, że na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w instalacjach grzewczych wykorzystywany był miał węglowy oraz węgiel brunatny, który
według zapisów Mazowieckiej uchwały antysmogowej od 2017 r. jest paliwem niedozwolonym. Dotyczy
to gmin Błonie, Kampinos i Stare Babice. Na terenie gminy Ożarów Mazowiecki nie stwierdzono
wykorzystywania niedozwolonego paliwa.

Inne źródła zanieczyszczeń powietrza
Przez teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebiegają drogi o ruchu rocznym powyżej
3 mln. pojazdów rocznie, dodatkowo ze względu na wysoką liczbę ludności ruch transportowy
nawet na drogach powiatowych i gminnych również może być znaczny. Na terenie powiatu występują
ponadto zakłady zagrożone poważną awarią przemysłową.
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego prowadzona jest termomodernizacja budynków,
wymiana źródeł ciepła oraz działania mające ograniczyć zanieczyszczenia komunikacyjne. Według
przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła, na terenie gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Ożarów
Mazowiecki i Stare Babice łącznie ponad 83% budynków posiada przeprowadzone działania
termomodernizacyjne, natomiast 17%, tj. 4 664 budynków nie podlegało żadnemu z takich działań.
Większość gmin powiatu prowadzi wymianę źródeł ciepła dotowaną ze środków gminnych,
od 2017 r. wymieniono na terenie gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice,
Leszno i Łomianki 798 źródeł ciepła (dane gmin].
Gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego są objęte komunikacją zbiorową. 17 autobusowych
linii miejskich i lokalnych jest obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (dane
Warszawskiego Transportu Publicznego], natomiast połączenia na terenie gminy Błonie do Leszna
i Ożarowa Mazowieckiego obsługują, m.in.: Grodziskie Przewozy autobusowe (dane gminy). Dodatkowo
na terenie gmin Błonie i Ożarów Mazowiecki funkcjonuje połączenie kolejowe (linia R3). Na terenie gmin
Powiatu Warszawskiego Zachodniego wybudowano ponad 65 km dróg rowerowych (dane GUS],
funkcjonuje również 5 parkingów „Parkuj i jedź” (dane gmin).
Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu obejmują głównie instalacje
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła, według przeprowadzonych inwentaryzacji źródeł
ciepła jest ich łącznie ponad 1 3 50 na budynkach prywatnych i publicznych. Planowane jest również
wybudowanie 6 farm fotowoltaicznych na terenie gmin Błonie, lzabelin, Leszno i Stare Babice.
Przewiduje się, że powyższe działania poprawią jakość powietrza na terenie powiatu, mogą
również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.
5.2

[

Zagrożenia hałasem
5.2.1 Ocena stanu

Według Oceny stanu akustycznego województwa mazowieckiego w roku 2019 największe
zagrożenie dla mieszkańców sianowi hałas drogowy i kolejowy. Nie stwierdzono natomiast przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu dta lotnisk, zaś hałas przemysłowy ma charakter lokalny. Żaden
z punktów pomiarowych, na których bazuje Ocena stanu akustycznego województwa mazowieckiego
w roku 2019 nie był zlokalizowany na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Hałas drogowy
Po drogach krajowych (w tym autostradach i drogach ekspresowych] oraz wojewódzkich
o numerach 579, 580, 718 oraz 898 w roku 2015 poruszało się ponad 3 mln pojazdów rocznie, dlatego
też opracowano dla nich mapy akustyczne oraz programy ochrony przed hałasem6,7. W roku 2020
Uchwała nr 27/20 Seimiku Woj. Mas. z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może
powodować negatywne oddzialywanie akustyczne (Dz.Urz, woj. Mas. z 2020 r. poz. 3354)
6
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ze względu na sytuację epidemiczną Generalny Pomiar Ruchu nie odbył się i został przesunięty na rok
2021. Wyniki przeprowadzonych pomiarów nie zostały jak dotąd opracowane (www.gov.pI).
Na drogach krajowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego występują następujące przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu:
powyżej 20 dB w porze nocnej i 15-20 dB wciągu doby dla węzła Konotopa i drogi 52 na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki,
od 10 do 20 dB wciągu doby oraz w porze nocnej na drodze nr 7,
od 15 do 20 dB wciągu doby oraz w porze nocnej na drogach 58 i 92,
do 5 dB wciągu doby oraz w porze nocnej na odcinku A2 od węzła Konotopa w kierunku Pruszkowa.
Na większości odcinków dróg wojewódzkich nr 579, 580, 718 oraz 898 na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu sięgają do 5 dB w ciągu
doby oraz do 10 dR w porze nocnej. jedynie w miejscowości Błonie na drodze nr 5/9 stwierdzono
przekroczenia norm hałasu sięgające 10 dB wciągu doby oraz 15 dB w porze nocnej.
jako działania naprawcze w programach ochrony przed hałasem przewiduje się budowę drogi
ekspresowej S7 na terenie gminy Łomianki, weryfikację zabezpieczeń akustycznych odnośnie drogi SS
na terenie gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki oraz egzekwowanie ograniczeń prędkości na drodze
krajowej nr 92. W stosunku do dróg wojewódzkich nr 579 i 580 określono średni priorytet działań
naprawczych, dla drogi nr 898 niski i średni priorytet, natomiast dla drogi nr 718 niski priorytet.
Działania naprawcze dla dróg wojewódzkich obejmują głównie kontrolę prędkości ruchu i utrzymanie
właściwego stanu technicznego nawierzchni drogowej. W przypadku drogi 579 w miejscowości Błonie
zalecono ponadto rozbudowę drogi.
Sprawozdania z pomiaru hałasu na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ramach
Generalnego pomiaru hałasu przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w 2020 r.
potwierdziły ponadnormatywny hałas. Przekroczenia norm hałasu w większości nie były wyższe niż 5 dB
i dotyczyły dróg:
nr 579w miejscowości Błonie: przekroczenie norm hałasu wciągu doby iw porach nocnych,
nr 718w miejscowości Duchnice: przekroczenie norm hałasu w porach nocnych.
nr 580 w Borzęcinie Małym: przekroczenie norm hałasu w ciągu doby i w porach nocnych,
w Latchorzewie: przekroczenie norm hałasu w porach nocnych, w Koczargach Nowych: brak
przekroczeń,
nr 898 w Kwirynowie: przekroczenie norm hałasu w ciągu doby i w porach nocnych, w Mościskach:
brak przekroczeń.
Źródłem hałasu mogą być również drogi powiatowe i gminne, Po których odbywa się intensywny
ruch lokalny. Żadna z dróg powiatowych nie należy do dróg głównych w rozumieniu ustawy Prawo
Ochrony Środowiska (zwanej dalej ustawq Paś)8.
-

-

-

-

-

-

-

-

Hałas kolejowy
Przez teren gmin Ożarów Mazowiecki i Błonie przebiega linia kolejowa. Na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu do 10 dB
w ciągu doby oraz do 15 dB w porach nocnych. Dla większości terenów w programie ochrony przed
hałasem określono niski i średni priorytet działań naprawczych9, tj. w ramach strategii długo
i średniookresowych obejmujących głównie kontrolę i utrzymanie właściwego stanu technicznego
Uchwała nr 48/18 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów poza aglomeracjami. ° których mowa w art. 179 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, ti. obszarów
dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne(Dz.urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5525)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
9 Uchwała nr 169/19 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
tj. obszarów linij kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatyw~ie oddziaływanie
akustyczne (Dz.urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12170)
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nawierzchni szynowej. Natomiast dla odcinków, dla których określono priorytet działań jako wysoki
zaleca się stosowanie tłumików przyszynowych. Odcinki o priorytecie wysokim zlokalizowane 5ą
na terenie gminy Błonie.
Hałas lotniczy

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak jest lotnisk, znajdują się one natomiast
na terenie Aglomeracji Warszawskiej. Blisko wschodnich granic powiatu funkcjonuje Lotnisko Warszawa
Babice (zwane dalej Lotniskiem Bemowo), natomiast około 7 km od południowo-wschodniej granicy
powiatu znajduje się Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie (zwany dalej Lotniskiem Chopina).
Wschodnia część terenu powiatu objęta jest obszarem ograniczonego użytkowaniat° i mapą akustyczną
Lotniska Chopina, oraz kręgiem nadlotniskowym Lotniska Bemowo.
Stwierdzono, że część powiatu objęta mapą akustyczną Lotniska Chopina zagrożona
jest przekroczeniem norm hałasu o około 5-10 dB w ciągu dnia. Spośród przewidzianych w programie
ochrony przed hałasem działań naprawczych~ wymienić można wdrożenie procedur startów o obniżonej
emisji hałasu oraz preferowanie w porze nocnej statków powietrznych o mniejszej emisji hałasu.
Dla Lotniska Babice stwierdzono natomiast niewielkie zagrożenie hałasem. Niemniej zalecono
ograniczenie funkcjonowania lotniska do godzin między 8:00 i 22:00, zmniejszenie liczby wykonywanych
operacji, zwiększenie wysokości kręgu nadlotniskowego do 450 m i powstanie punktów monitoringu
hałasu, a także stopniowe ograniczenie i w dalszej perspektywie wygaszenie działalności komercyjnej
na lotnisku Bemowo12.
Inne źródła hałasu
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie występują duże zakłady przemysłowe. Skargi
mieszkańców odnośnie uciążliwości akustycznej dotyczą głównie warsztatów, myjni samochodowych
oraz sklepów i związane są często z hałasem komunikacyjnym wynikającym z działalności zakładu.
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzający drogami prowadzą ich modernizację,
rozbudowują infrastrukturę rowerową oraz, jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, promowany
jest transport zbiorowy. Realizowane są ponadto działania naprawcze ujęte w Programach ochrony
środowiska przed hałasem. W 2018 r. zarządzający Lotniskiem Chopina wprowadził ciszę nocną
w godzinach 23:30
5:30, podczas której występuje przerwa w ruchu lotniczym, poza operacjami
specjalnymi, lądowaniami awaryjnymi i opóźnionymi (Program ochrony przed hałasem dla Lotniska
Chopina11).
Prognozowany jest wzrost intensywności ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym im. F. Chopina
w najbliższych latach. Liczba ludności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wzrasta, z czym
może wiązać się wzrost uciążliwości hałasu komunikacyjnego. Na terenie gminy Łomianki planowana jest
budowa trasy S7, która może zmniejszyć oddziaWwanie hałasu ze strony drogi krajowej nr 7 na terenie
gminy. Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także rozwój elektromobilności
są perspektywami zbyt odległymi, by mieć wplyw na s[an akustyczny środowiska w ciągu najbliższych
lat.
.-

Uchwała nr 76/11 Sejmiku woj. Maz. z dnia 20 czenvca 2011 r. w sprawie u~vorzenia obszaru ograniczonego użytkowania
dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz woj. Maz. z 2011 r. nr 120 poz. 4086]
~ Uchwała nr 29/20 Sejmiku woi. Maz. z dnia 13 marca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w warszawie zaliczanego do obiektów, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne DzUrz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3318]
12 Uchwała nr LXXIV/2099/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualizacji
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy [Dz.urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9436]
~°
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5.3

Pola elektromagnetyczne
5.3.1 Ocena stanu

Według Wyników pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) za rok 2020, na terenie
Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wyznaczono punku pomiarowego PEM. Najbliższe znajdowały
się w miastach leżących na terenie sąsiednich powiatów: Legionowie, Pruszkowie i Warszawie, gdzie
badane było tło dużych miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Najbliższe punkty badające tło mniejszego
miasta oraz tereny wiejskie znajdowały się na terenie Powiatu Sochaczewskiego w mieście Sochaczew,
Grodziskiego w mieście Milanówek oraz w miejscowości Sowia Wota w gminie Czosnów na terenie
Powiatu Nowodworskiego. W żadnym z punktów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
poziomów PEM.
Żi ódlaitii emisji pól elekLroinagneLycznych na terenie powiatu są linie najwyższych i wysokich
napięć (dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.), stacje elektroenergetyczne w miejscowościach:
Pass, Błonie, Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice i Łomianki oraz dość liczne maszty antenowe
wotnostojące (wtym na nieużywanych kominach przemysłowych), jak i zlokalizowane na dachach
zabudowań (w tym kościołów). Poza ww. źródłami, pole elektromagnetyczne emitowane jest również
przez sprzęty domowe. Linie najwyższych napięć przez teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego
przebiegają głównie pomiędzy obszarami o zwartej zabudowie, podobnie stacje elektroenergetyczne
zlokalizowane są w pewnym oddaleniu od zabudowań mieszkalnych. Żadne ze źródeł nie produkuje PEM
o natężeniu przekraczającym poziom dopuszczalny, co potwierdzają wyniki pomiarów monitoringu,
a także dane przedkładane przez operatorów stacji bazowych.

Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Głównym działaniem w zakresie promieniowanie elektromagnetycznego realizowanym przez
Starostę Warszawskiego Zachodniego była analiza zgłoszeń instalacji wytwarzających pole
elektromagnetyczne i przedkładanych pomiarów. Ochronę przed polami elektromagnetycznymi reguluje
ustawa Paś.
Ze wzgtędu na brak przekroczeń norm promieniowania elektromagnetycznego na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, mimo obecności wielu jego źródeł, nie przewiduje się wystąpienia
zagrożenia ze strony promieniowania elektromagnetycznego dla mieszkańców powiatu.

5.4

Gospodarowanie wodami
5.4.1 Ocena stanu

Jednolite części wód podziemnych
Na terenie powiatu wyróżnia się dwie jednolite części wód podziemnych (JCWPd) o numerach 64
i 65. Nr 64 należy do wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych dla wód podziemnych
ze względu na słaby stan chemiczny wynikający z braku izolacji poziomów wodonośnych
i w konsekwencji podatności na zanieczyszczenie (Karta informacyjna JCWPd nr 64). JCWPd nr 65
natomiast posiada dobry stan ilościowy i chemiczny i nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów
środowiskowych (Raport z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach stan na rok
2019).
—

Główne Zbiorniki Wód podziemnych (GZWP)
GZWP nie są bezpośrednio powiązane z JCWPd, obejmują jednakże ich części o największych
zasobach wodnych, które mogą być eksploatowane i zagospodarowane bez szkody dla środowiska. Piętro
czwartorzędowe JCWPd 64, a także piętro paleogeńsko-neogeńskie obu części, posiadają parametry
pozwalające zaliczyć je do GZWP nr 222 Dolina Środkowej Wisły oraz 2151 Subniecka Warszawska
(część centralna) (Informator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce). Ochrona
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i odpowiednie gospodarowanie zasobami GZWP zabezpiecza zaopatrzenie w wodę do spożycia
dla mieszkaijców i gospodarki.

[
r

Jednolite części wód powierzchniowych
Wody powierzchniowe terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowią rzeki: Wisła, Łasica,
Utrata oraz Rokitnica i ich dopływy oraz jeziora na terenie gminy Łomianki: Dziekanowskie, Kiełpińskie,
Fabryczne i Pawłowskie. Wszystkie monitorowane części wód posiadały klasę elementów
fizykochemicznych poniżej dobrej, natomiast stan ekologiczny trzech części był słaby, natomiast
pozostałych jedenastu monitorowanych umiarkowany. Stan ogólny wód powierzchniowych terenu
powiatu został określony jako zły, stwierdzono również, że są one zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych dla wód powierzchniowych (Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników
zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu). Wszystkie cieki powiatu są uregulowane
i posiadają charakter odwadniający, większość (poza Łasicą, Kanałem Olszowieckim i Zaborowskim)
przepływa przez tereny intensywnie użytkowane rolniczo i pokryte zwartą zabudową mieszkaniową
oraz pozbawione obszarów „eśnych. Utrata, Rokitnica w dolnym biegu, Kanał Ożarowski, Dopływ
z Leszna oraz Wisła należą dodatkowo do wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych, zaś cały region Środkowej Wisły jest obszarem szczególnie
narażonym, z którego odpływ azotu do wód wrażliwych należy ograniczyć13.

[

Melioracje
Tereny gmin Błonie, Kampinos, Leszno, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice są zmeliorowane.
Utrzymaniem rowów i systemów drenarskich na terenie tych gmin zajmują się spółki wodne.
Retencja
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w części północnej przeważa retencja naturalna
obejmująca retencję leśną i na terenach podmokłych, natomiast w południowej części powiatu retencja
sztuczna obejmująca sztuczne zbiorniki wodne. W gminie Izabelin na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego (KPN) funkcjonuje, powstały w latach 2005-2007, zbiornik Mokre Łąki, który odbiera
oczyszczone ścieki z pobliskiej oczyszczalni i pełni funkcje retencyjne oraz zapobiegające podtopieniom.
Natomiast na terenie gmin Kampinos, Leszno, Stare Babice, Izabelin i Łomianki w latach 2013-2019
KPN prowadził projekt o nazwie Kampinoskie Bagna mający na celu ochronę bagien na terenie Puszczy.
W ramach prowadzonych prac wykonano 40 obiektów małej retencji obejmujących przetamowania,
przepusty, przekopy i groble. II edycja programu na lata 2020-2026 zakłada budowę kolejnych
63 obiektów i naturalizację 8 560 m kanałów na terenie gmin Kampinos, Leszno, Stare Babice i Izabelin
(kampinoskiebagna.pl). Dodatkowo gminy Izabelin i Łomianki uchwaliły w roku 2020 zasady
dofinansowania inwestycji retencyjnych na terenie tych gmin.
Zagrożenie suszą
W ostatnich latach na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odnotowano występowanie
suszy atmosferycznej i rolniczej, a także wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w roku 2019. Susza
rolnicza szczególnie dotkliwa była w roku 2018 i 2019 wówczas, według danych Systemu Monitoringu
Suszy Rolniczej Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożone było ponad 80%
upraw. Straty spowodowane suszą odnotowano w tych lalach na terenie gmin Błonie, Kampinos, Leszno
i Stare Babice.
Zagrożenie powodziowe
Na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego zagrożenie powodzią występuje ze strony rzek;
Wisła oraz Utrata, obejmuje również najbliższe sąsiedztwo mniejszych cieków, np.: Rokitnicy. Ryzyko
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego)
z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych; Sroclkowej wisły,
Lyny I Węgorapy, Niemna, Swieżei oraz Jarft (Dz.Urz. woi. Maz. z 2017 r. poz. 3191)
13
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powodzi dotyczy terenów wzdłuż Utraty w gminach Ożarów Mazowiecki, Błonie i Kampinos oraz wzdłuż
Wisły na terenie gminy Łomianki (wody.isok.gov.pl, Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego).
Zagrożone powodzią w przypadku Utraty są w zdecydowanej większości niezamieszkałe tereny
xv najbliższym sąsiedztwie koryta rzeki. W przypadku Rokitnicy zagrożenie powodziowe dotyczy terenów
zabudowanych w miejscowości Błonie. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi zagrażającej
mieszkańcom określono jako średnie i niskie.
Wisła jest otoczona wałami przeciwpowodziowymi, w przypadku utrzymania szczelności wałów
nie przewiduje się ryzyka powodzi dla terenu gminy Łomianki. W przypadku przerwania wałów

przeciwpowodziowych powódź może objąć cały teren gminy Łomianki poza osiedlem Dąbrowa Leśna
oraz północne, niezamieszkałe części gmin Izabelin, Leszno i Kampinos.
Tereny zurbanizowane lub ściśle zabudowane mogą być również zagrożone podtopieniami
zwiątaiiyuil ulewiiyinl deszczatiti. Koryta uregulowanych cieków powierzchniowych nie są wówczas
w stanie odprowadzić dużej ilości wody. Zagrożenie tego typu obejmuje większość miejscowości gmin
powiatu, w których występuje ścisła zabudowa oraz uregulowane cieki powierzchniowe.
„.

Zagrożenie osuwiskami
Osuwiska na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego mogą występować w dolinach rzek
lub na stoku wysoczyzny. Według Mapy osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania
ruchów masowych (System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) etap I, PIG-PIB) osuwiska stwierdzono
jedynie na terenie gminy Kampinos: dwa w części południowej w dolinie rzeki Utrata oraz jedno w części
północnej na stoku wysoczyzny (granica Równiny Łowicko-Błońskiej). Stwierdzono ponadto, że teren
stoku wysoczyzny w najbliższym sąsiedztwie istniejącego osuwiska jest predysponowany do wystąpienia
ruchów masowych. Z kartowania przeprowadzonego w 2020 r. na terenie gminy Kampinos wynika,
że osuwiska na terenie stoku wysoczyzny aktualnie nie występują, potwierdzono je natomiast na terenie
gminy w dolinie rzeki Utrata. Stwierdzono występowanie łącznie czterech niewielkich osuwisk w okolicy
Szczytna i Zawad oraz czterech terenów zagrożonych ruchami masowymi w dolinie Utraty w okolicy
Szczytna, Starych Gnatowic i Prus (http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl).
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego melioracje wodne utrzymywane są przez spółki
wodne, zaś cieki powierzchniowe przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Działania
retencyjne prowadzone są na obszarze KPN i obejmują budowę obiektów małej retencji oraz
naturalizację mokradeł i kanałów. Dofinansowywane są również przez gminy Izabelin i Łomianki,
WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Moja woda” i w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w poddziałaniu Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
Część inwestycji retencyjnych ma również funkcję przeciwpowodziową; program Kampinoskie Bagna
zrealizował remont grobli, które zwiększają poziom wody na mokradłach i chronią tereny zabudowane
przed podtopieniami. Dodatkowo w celu ochrony przed podtopieniami gmina Izabelin opracowała
Koncepcję odwodnienia terenu gminy Izahelin.
Rozwój sieci kanalizacyjnej i likwidacja zbiorników bezodpływowych mogą zmniejszyć możliwość
zanieczyszczenia wód podziemnych. W perspektywie niniejszego POŚ może być natomiast nieosiągalna
istotna poprawa stanu jakości wód powierzchniowych. Ze względu na postępujące zmiany klimatu
i uregulowanie cieków, przewiduje się wzrost zagrożenia ze strony suszy i spowodowanych nią pożarów,
a także ze strony opadów nawalnych powodujących podtopienia. Opracowane programy; Program
przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW)~~ i Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)15 zalecają
prace naturalizacyjne i rozwój małej retencji.
Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Założeń do Programu przeciwdziałania
niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” [M.P. z 2019 r. poz. 941)
„~ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyięcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1615)
14
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Gospodarka wodno-ściekowa
5.5.1

Ocena stanu

P
L

Sieć wodociągowa
Zaopatrzenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wodę pitną odpowiedniej jakości jest
aktualnie na dobrym poziomie. Występuje 21 ujęć wód oraz stacje uzdatniania wody. Dodatkowo część
gmin jest zasilana wodami z gmin sąsiednich leżących poza powiatem: Stare Babice z Warszawy,
Kampinos z Brochowa. Sieć wodociągowa na terenie gmin powiatu jest sukcesywnie rozbudowywana.
Według danych GUS z 2019 r. na terenie gmin Kampinos i Ożarów Mazowiecki zwodociągowanie wynosi
100%, na terenie gminy Stare Babice prawie 98%, zaś w gminie Błonie blisko 90%. Nieco niższe wartości
zwodociągowania osiągają gminy lzabelin i Leszno, gdzie wynosi nieco poniżej 85%. Najniższa wartość
występuje na terenie Łomianek, gdzie korzystający z wodociągu stanowią niecałe 60% ludności (84%
według Raportu o stanie gminy Łomianki za rok 2020). Nie stwierdzono nawracających poważnych
problemów z jakością wody pitnej.

[
)

Sieć kanalizacyjna
Na terenie wszystkich gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego występuje sieć kanalizacyjna,
jednakże poziom skanalizowania osiąga różne wartości. Według danych GUS najwięcej mieszkańców
korzysta z sieci sanitarnej na terenie gminy Błonie, jest to ponad 81%, na terenie gminy Stare Babice
78%, Ożarów Mazowiecki- prawie 74%, Izabelin- niecałe 72%. Zdecydowanie mniejszy poziom
skanalizowania występuje na terenie gmin Łomianki- 55% i Kampinos- 44,4%, zaś najmniejszy na terenie
gminy Leszno- niecałe 32%.
Oczyszczalnie ścieków
Spośród gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego jedynie gmina Leszno i Ożarów Mazowiecki
nie posiadają gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na swoim terenie. Ścieki z terenu gminy
Leszno trafiają do gminy Błonie (która odbiera również ścieki z terenu gminy Baranów należącej
do Powiatu Grodziskiego), natomiast ścieki z gminy Ożarów Mazowiecki trafiają do oczyszczalni ścieków
sąsiednich gmin: Pruszków i Stare Babice oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki w Józefowie i Broniszach, dodatkowo dwa sołectwa: Wolskie i Pilaszków
obsługiwane są przez trzy gminne oczyszczalnie hydroponiczne. W gminie Leszno budowa oczyszczalni
planowana jest w kolejnych latach. Przepustowość działających na terenie powiatu oczyszczalni ścieków
jest wystarczająca. Na terenie powiatu występują ponadto zakładowe oczyszczalnie ścieków: w gminie
Błonie [Tab Koncentraty Sp. z o.o.), Izabelin (Orlen Paliwa Sp. z o.o. Baza Paliw w Mościskach (PKN Orlen
S.A.)], Łomianki (Cad/Cam Solution Sp. z o.o. w Sadowej oraz wygaszana oczyszczalnia przy szpitalu w
Dziekanowie Leśnym (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci
Warszawy w Dziekanowie Leśnym)) i Ożarów Mazowiecki (Przedsiębiorstwo Gospodarki WodnoŚciekowej GSA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
w Broniszach, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach, Bioton S.A. w Morach, Remo-Car
Sp. z o.o. w Święcicach i Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie oraz oczyszczalnie
osiedlowe: JW. Construction Holding S.A. w Kręczkach-Kaputach).
Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego występuje 300 przydomowych oczyszczalni
ścieków we wszystkich gminach poza Izabelinem, gdzie budowę takich instalacji ograniczają zalecenia
zawarte w Planie ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Zbiorniki bezodpływowe
są nadal liczne na terenie powiatu: występuje ich 8912, najwięcej w gminie Łomianki (4468) i Leszno
(1 492), najmniej zaś na terenie gmin Błonie (374) i Kampinos (362) (dane gmin).
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Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Wszystkie gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego sukcesywnie rozbudowują sieć
wodociągową i kanalizacyjną, prowadzą również prace utrzymaniowe i modernizacyjne
na oczyszczalniach ścieków. Planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w gminie Leszno
oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wraz z rozwojem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zmniejszeniu ulegnie presja
na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Teren powiatu znajduje się na terenie GZWP nr 2151
oraz 222 dlatego też nie przewiduje się problemów z dostępem do wody pitnej. Wobec przewidywanego
wzrostu liczby ludności na terenie powiatu, konieczna może być budowa kolejnych ujęć wód
oraz rozbudowa i budowa nowych oczyszczalni ścieków.

5.6 Zasoby geologiczne
5.6.1

Ocena stanu

Utwory powierzchniowe na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego są reprezentowane
głównie przez osady zlodowacenia środkowopolskiego oraz północnopolskiego. Zlodowacenie
środkowopolskie pozostawiło pokłady glin zwałowych i piasków sandrowych, które występują przede
wszystkim w południowej części powiatu na terenie gmin Błonie, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.
Natomiast zlodowacenie pólnocnopolskiego pozostawiło ilasto-mulaste osady zastoiskowe, które
dominują na terenie gminy Kampinos oraz w południowej części gminy Leszno oraz osady piaszczystożwirowe wód płynących i osady eoliczne w postaci wydm. Wodnolodowcowe osady pradolinowe
dominują na terenie gmin Łomianki, Izabelin i w północnej części gminy Leszno, wydmy występują
zaś głównie na terenie gmin Izabelin i Leszno (dane PIG-PIB).
Na terenie powiatu występują dwa złoża, które nie podlegają eksploatacji: Łomianki-Dąbrówka
i Domaniew oraz obszary perspektywiczne dla złóż kopalin: na terenie gminy Kampinos piasku i iłu,
zaś w gminie Błonie i Ożarów Mazowiecki piasku (Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu
na 31 XII 2020 r.).

Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Na terenie powiatu nie występuje nielegalne wydobycie kopalin.
Nie przewiduje się przemysłowego wydobycia kopalin na terenie powiatu, niemniej konieczne
jest monitorowanie, czy nie dochodzi do nielegalnego poboru kopalin.

5.7 Gleby
5.7.1

Ocena stanu

Gleby na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wykazują dwa główne kompleksy znacznie
różniące się przydatnością rolniczą i jakością. Na północy powiatu na podłożu piaszczystym, niekiedy
złożonym z piasków sypkich, eolicznych wykształciły się gleby głównie słabe, należące do klasy VIz zbyt
suche na wzniesieniach i za mokre w obniżeniach, gleby te w większości porastają lasy. Na południu
natomiast występują głównie gleby płowe i brunatne należące do klas bonitacyjnych od II do IV (dane
gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego), średnio podatne na suszę i wykorzystywane do produkcji
rolnej. Nie stwierdzono na terenie powiatu silnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (System
Monitoringu Suszy Rolniczej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
msip.wrotamazowsza.pl).

Obszary zdegradowane i wymagające rekultywacji
Według danych Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska (GDOŚ) w Józefowie przy ul. Lipowej
znajduje się teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Poza tym,
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie występują inne miejsca, w których zaistniała szkoda
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w środowisku lub zanieczyszczona byłaby powierzchnia ziemi i które nie podlegały działaniom
naprawczym.

Rolnicze użytkowanie terenu
Użytki rolne stanowią ponad 58% powierzchni Powiatu Warszawskiego Zachodniego, prawie 90%
z nich zajmują grunty orne (77%) oraz łąki (11%). Według planów zagospodarowania przestrzennego
gmin powiatu (portal e-mapa.net] tereny przeznaczone pod uprawę rolną zajmują północną
i południowo-wschodnią część gminy Ożarów Mazowiecki, północno-wschodnią i północno-zachodnią
część gminy Błonie, południową część gmin Kampinos i Leszno wraz z terenem wokół miejscowości
tubiec i Kępiaste, środkową i południową część gminy Stare Babice oraz północną część gminy Łomianki.
Na terenie gminy Izabelin nie występują tereny rolnicze należące do gospodarstw indywidualnych.
Według danych GUS z 2010 r. (dane z 2020 r. nie są dostępne) na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego przeważała uprawa zbóż i warzyw, hodowla zwierząt natomiast nie jest rozpowszechniona.
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony gruntów rolnych Starosta Warszawski
Zachodni wydawał decyzje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Ponadto Starosta Warszawski Zachodni sporządził Wykaz potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi i jego aktualizację.
Przewiduje się wzrost zagrożenia dla gleb ze strony zabudowy i zmniejszenie presji rolniczej.
Postępująca zmiana klimatu, większa częstotliwość i wielkość deszczy nawalnych oraz susz może
powodować przesuszenie gleb oraz ich erozję, zaś w konsekwencji stepowienie i pustynnienie.
Uregulowanie cieków i ich funkcja drenująca, melioracje wodne pełniące funkcję wyłącznie odwadniającą
oraz małe możliwości retencyjne mogą pogłębić negatywny wpływ zmian klimatu na gleby.
5.8

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
5.8.1

Ocena stanu

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie funkcjonuje żadna instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, ani składowisko odpadów.
Na terenie wszystkich gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonuje system
gospodarowania odpadami obejmujący odbiór odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych
oraz funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dodatkowo system
uzupełniania kompostowanie odpadów zielonych na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz punkty
zbierające zużyte baterie i przeterminowane leki oraz elektroodpady w gminie Stare Babice i świetlówki
w gminie Izabelin.
Gminy powiatu Warszawskiego Zachodniego wywiązują się z obowiązków nałożonych Ustawą
o utrzymaniu czystości i porzqdku wgminach16. Ogólna ilość odpadów na terenie większości gmin Powiatu
Warszawskiego Zachodniego wzrasta. Odpady zmieszane w roku 2020 stanowiły większość odebranych
odpadów na terenie gmin Błonie, Kampinos i Ożarów Mazowiecki. Selektywna zbiórka odpadów
komunalnych jest obowiązkiem każdego mieszkańca.
Według danych z Analiz gospodarowania odpadami wszystkie gminy wywiązywały się w ostatnich
latach z obowiązku osiągania wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania17. Poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła również zostały osiągnięte na terenie większości gmin powiatu, podobnie jak poziom
recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych10. Gminy są obowiązane do systematycznego
zwiększania osiąganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ozu. z 2021 r. poz. 888)
Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia sidadowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OzU. z 2017 r. poz. 2412)
1~ art 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r a utrzymaniu czystości i porzqdku wgminoch (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
±6
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komunalnych oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
Wyroby azbestowe
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się ponad 10 000 Mg wyrobów
azbestowych, które należy usunąć do roku 2032. Największa ich ilość znajduje się na terenie gminy
Błonie, najmniej zaś na terenie gmin Izabelin i Łomianki.
Gospodarka odpadami z sektora gospodarczego
System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego oparty jest na umowach pomiędzy
wytwórcami
odpadów oraz
firmami
gospodarującymi
odpadami. Większość
odpadów
jest przetwarzana poza terenem powiatu.
DoLycliczasowe dzlalaiiia I pioglioza stanu
Gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego gospodarują odpadami zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Propagują informacje dotyczące prawidłowej segregacji odpadów i prowadzą różnorodne
akcje edukacyjne, np.: gminy Izabelin, Łomianki i Stare Babice organizowały warsztaty kompostowania.
Ponadto gminy Izabelin i Łomianki finansowały zakup kompostowników dla mieszkańców.
Wzrost świadomości mieszkańców na temat prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu może
zmniejszyć ilość powstających odpadów zmieszanych.
5.9

Zasoby przyrodnicze
5.9.1 Ocena stanu
Formy ochrony przyrody

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego spośród form ochrony przyrody występują:
Kampinoski Park Narodowy, Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Kampinoska
i Dolina Środkowej Wisły, Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 Puszcza Kampinoska
i Kampinoska Dolina Wisły, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 5 rezerwatów przyrody i 1 278
drzew będących pomnikami przyrody.
Kampinoski Park Narodowy (KPN)19,20, powołany w 1959 r.21 i obszar Natura 2000 Puszcza
Kampinoska obejmują ochroną 43 gatunki ptaków wymienione w Załączniku 1 Dyrektywy ptasiej22 oraz
12 typów siedlisk i 19 gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
z których 4 typy siedlisk, 1 gatunek roślin i 13 gatunków zwierząt wymienionych jest w załączniku 1 i 2
Dyrektywy siedliskowej23. Szata roślinna KPN obejmuje około 150 zbiorowisk roślinnych, na które składa
się 1400 gatunków rośtin naczyniowych i 150 mszaków, ponadto występuje 1 533 gatunki grzybów i 200
gatunków porostów. Spośród drzew występują 74 gatunki, przeważa jednakże sosna z domieszką brzozy,
dębu i olszyny na stanowiskach podmokłych. Również fauna KPN jest bardzo bogata, stanowi ją ponad
4 000 gatunków bezkręgowców, 30 ryb, 13 płazów, 6 gadów, ponad 200 gatunków ptaków i 50 ssaków.
Teren KPN jest zagrożony przez wzmożony ruch turystyczny powodujący erozję wydm, płoszenie
zwierząt, zadeptywanie roślin i zbiór runa leśnego, ale również przez zabudowę mieszkaniową na terenie
KPN oraz zmiany klimatu (kampinoski-pn.gov.pl, dane KPN).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1997 r. Nr
132 Poz. 876)
20 zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku
Narodowego na 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.2)
21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. z
1959 r. Nr 17, poz. 91) (uchylony)
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz.Urz. Unii Europeiskiej z 2009 r. poz.147)
23 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.Urz. Unii Europejskiej z 1992 r. poz. 43)
19
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Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły24,25 i Kampinoska Dolina Wisły26,27, obejmują dolinę
Wisły, która na tym odcinku zachowała charakter naturalnej rzeki roztokowej z licznymi łachami,
kanałami i starorzeczami. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły dotyczy ochrony 26 gatunków
ptaków, z których 12 wymienionych jest w Załączniku 1 Dyrektywy ptasiej.
Rezerwaty przyrody stanowią: Łosiowe Błota28,29, Kalinowa Łąka30,31, Jezioro Kiełpińskie32,33,
Ławice Kiełpińskie34,35 oraz Wolica36. Obejmują one fragmenty unikatowych siedlisk pierwotnie
charakterystycznych dla tych terenów.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu~~ ustanowiono w celu ochrony terenu
o wyróżniającym się krajobrazie obejmującym m.in.: doliny rzeczne i wilgotne łąki oraz ze względu
na przebiegający przez jego teren korytarz ekologiczny.
Pomniki przyrody3° obejmują drzewa pomnikowe) które stanowią głównie dąb szypułkowy, lipa
cli obnolisLna, jesion wyniosły i wiąz szypułkowy.

r

Korytarze ekologiczne
Przez teren powiatu przebiega korytarz ekologiczny Puszcza Kampinoska. Łączy on Dolinę Dolnego
Bugu i Dolinę Środkowej Wisły z Lasami Włocławsko-Gostynińskimi i Doliną Bzury (mapa.korytarze.pl).
Lasy

id

Poza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządzanymi przez KPN, na terenie powiatu
występują kompteksy leśne, które są zarządzane przez Lasy Miejskie Warszawa oraz Nadleśnictwa
Chojnów i Jabłonna oraz lasy gminne, łącznie lasy publiczne zajmują 92,8% powierzchni lasów powiatu.
Pozostałe 7,2% są to lasy prywatne. Dominują wśród nich lasy sosnowe ze znacznym udziałem brzozy
i dębu (Bank Danych o Lasach).
—

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr
25 poz. 133)
25 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej
wisly PLB 140004 (Dz.lJrz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4572)
26 Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (OzU. z 2014 r. poz. 1713)
27 Decyzja Wykonawcza Komisji Unii Europejskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograhczny (Dz.Urz. Unii
Europejskiej z 2021 r. poz. 161)
28 Zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w warszawie z dnia 7 grudnia 2010 rw sprawie rezerwatu
przyrody Łosiowe Błota” (Dz.Urz. Woj. Maz. 2011 Nr 42 poz. 1390)
29 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łosiowe Błota” (Dz.Urz. Woj. Maz. 2020 poz. 105)
30 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 rw sprawie uznania za rezerwaty
przyrody (M.P. 1989 nr 44 poz. 357)— zgodnie z art 153 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098)
31 Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012 r. wsprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Malinowa Łąka” (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3325)
32 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. xv sprawie rezerwatu
przyrody jezioro Kiełpińskie” (Dz.Urz. Woj. Maz, z 2015 r. poz. 5461)
33 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody jezioro Kiełpińskie” (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2550)
~ zarządzenie nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rezerwatu
Ławice Kiełpińskie” (DzUrz. Woj. Maz, z 2014 r. poz. 1074)
35 zarządzenie nr 39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 r. xv sprawie ustanowienia
zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Ławice Kiełpii5skie”
36 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie rezerwatu przyrody
wolica (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 6828)
37 Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 tutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru chronionego
Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Mai z 2007 r. Nr 38 poz.1O53)
36 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 i.. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i
nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 2300)
24

Strona 20

r

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.”

2021

Monitoring lasów
Na terenie Puszczy Kampinoskiej występują trzy punkty z sieci powierzchni obserwacyjnych
I rzędu monitoringu lasów. W 2020 r. drzewostany Puszczy na terenie powiatu wykazywały defoliację
sięgającą 40%, co oznacza drzewostany uszkodzone (Stan zdrowotny tasów w Polsce w 2020 r.).

W porównaniu do lat poprzednich ich stan uległ pogorszeniu. Według Raportu o stanie lasów w Polsce
2019, największym zagrożeniem jest zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu, które osłabiają
odporność drzew i czynią je podatnymi na ataki owadów, grzybów i innych pasożytów. Dużym
zagrożeniem są ponadto pożary.
Zieleń urządzona
Powierzchnia zieleni urządzonej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynosi łącznie
161,67 ha. W ciągu ostatnich lat powierzchnia parków wzrosła w gminach Błonie, Łomianki i Stare
Babice, spadła natomiast w gminie Ożarów Mazowiecki, Powierzchnia zieleńców wzrosła w gminach
Stare Babice i Łomianki. Powierzchnia zieleni osiedlowej spadła w gminach Leszno i Łomianki wzrosła
natomiast w gminie Stare Babice.
Infrastruktura turystyczna
Przez teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebiegają liczne szlaki turystyczne związane
głównie z terenem KPN. Teren Powiatu jest bardzo atrakcyjny turystycznie, zarówno dta turystyki
pieszej, jak i rowerowej. Ze względu na fakt, że głównymi odwiedzającymi są osoby z najbliższej okolicy,
w tym Warszawy, baza noclegowa nie jest szczególnie bogata.
Choroby zwierzęce
Ptasia grypa oraz afrykański pomór świń (ASF) dotykają zarówno zwierzęta hodowlane jaki dzikie.
W ostatnich latach ptasią grypę stwierdzono na terenie Powiatu Sochaczewskiego i Pruszkowskiego oraz
w Warszawie. Teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w obszarze objętym
ograniczeniami w odniesieniu do ASF. W 2019 r. ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół odkryto na
terenie miejscowości Płochocin Osiedle w gminie Ożarów Mazowiecki, natomiast w roku 2020 na terenie
dzielnicy Bemowo w mieście Warszawa. Gminy lzabelin oraz Ożarów Mazowiecki należą do obszaru
zapowietrzonego wokół ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół.
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego jak i powiat zajmują się utrzymaniem i pielęgnacją
pomników przyrody, prowadzą również na swoim terenie nasadzenia zieleni urządzonej.
Starosta Warszawski Zachodni prowadził również nadzór nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa.
Na terenie KPN w ramach dofinansowania z Programu Life, prowadzony był, w latach 2011-2015,
projekt Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej
obszaru Natura 2000, poprzez
renaturyzację wykupionych gruntów oraz, w latach 2013-2019, projekt Kampinoskie Bagna opisany
dokładniej w podrozdziale 5.4. W ramach dofinansowania z Programu Life w latach 2020-2026 KPN
planuje realizację projektu Kampinoskie Bagna li, pod tytułem: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na
terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska~.
W kolejnych latach przewiduje się wzrost presji mieszkaniowej i turystycznej na tereny
podlegające ochronie prawnej oraz negatywny wpływu zmian klimatu.
—
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5.10 Zagrożenia poważnymi awariami

5.10.1 Ocena stanu
Zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej39
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zakłady a zwiększony ryzyku wystąpienia
poważanej awarii przemysłowej (ZZR) są to zlokalizowane na terenie gminy Błonie: Agrii Polska Sp. z o.o.
oraz Centrum Dystrybucyjne Błonie Sp. z o.o.. Natomiast zakładami a dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (ZDR) są: Wilshire Holding 5p. z o.o. Magazyn w Błoniu, FM Polska
Sp. z o.o. Magazyny w Błoniu oraz Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Terminal Paliw w Mościskach
(gmina Izabelin) (Mapa zagrożeń— Mazowsze, stan na 10.02.2021 rj.

[

E

Inne obiekty mogące stwarzać zagrożenie poważną awarią
Inne obiekty mogące stwarzać zagrożenie poważną awarią są to mniejsze zakłady produkcyjne
i magazynowe wykorzystujące substancje mogące być niebezpieczne dla ludzi lub środowiska oraz szlaki
transportowe, po których transport takich substancji może się odbywać. Spośród szlaków
transportowych wyróżnić można sieć drogową, gazociąg systemu E, Gaz-System S.A. oraz rurociąg
produktowy PERN S.A. do Terminala Paliw PKN Orlen S.A. w Mościskach.
Poważne awarie40 i zdarzenia o znamionach poważnej awarii
Według danych GIOŚ na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego poważna awaria miała
miejsce w 2012 r.- w miejscowości Duchnice doszło do wybuchu oparów gazu w zakładzie zajmującym
się naprawą i serwisem cystern LPG, w wyniku zdarzenia zmarła jedna osoba. Od tego czasu nie
odnotowano poważnych awarii ani poważnych awarii przemysłowych na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. W ostatnich latach występowały jednakże zdarzenia o znamionach
poważnych awarii: w 2018 oraz 2020 roku na terenie gmin Błonie oraz Ożarów Mazowiecki doszło
do pożarów bal magazynowych. W pożarach nikt nie ucierpiał.

p

[J

Straż Pożarna
Na terenie powiatu funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie
Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu. Ponadto na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
występują 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego najwięcej (6 jednostek) w gminie
Kampinos i Leszno (5 jednostek).

6 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody
Przedstawione poniżej problemy z zakresu ochrony środowiska zdefiniowano w wyniku wykonanej
oceny stanu środowiska w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. Ich przedstawienie
ma charakter informacyjny, mający na celu określenie kierunków wymaganych działań. Stanowi również
podstawę do wyznaczenia w POŚ dla powiatu odpowiednich celów i kierunków interwencji
wraz z zadaniami, których realizacja przyczyni się do wyeliminowania problemów i poprawy stanu
środowiska.

L

Istotnym problemem na terenie powiatu jest występowanie zanieczyszczeń powietrza)
tj. przekroczenie norm B(a)P oraz celu długoterminowego dla ozonu. Istnieje również zagrożenie
ze strony występowania przekroczeń pyłów w okresie grzewczym. Za taki stan odpowiada występowanie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu ° zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (OzU. z 2016 r. poz.138)
40 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia
do Głównego Inspektora Ochrony Srodowiska (OzU. z 2021 r. poz. 1555)
~
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niskiej emisji, nadal bowiem funkcjonują instalacje niespełniające wymogów Mazowieckiej uchwały
antysmogowej, wykorzystujące paliwa stałe. Za przekroczenie celu długoterminowego dla ozonu
natomiast odpowiada prawdopodobnie transport będący źródłem prekursorów ozonu i zmiana klimatu
w stronę cieplejszego. Zagrożeniem jest dalsze pogorszenie jakości powietrza, kumulacja zanieczyszczeń,
zbyt wolno postępująca wymiana bezklasowych źródeł ciepła, a także zmiany klimatu mogące skutkować
m.in.: pustynnieniem i stepowieniem zwiększającym poziom pyłów zawieszonych naturalnego
pochodzenia.
Tabela 1. Problemy w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza.
Słabe strony
Zagrożenia
—* przekroczenie
poziomu
B(a)P
oraz
celu
wzrost poziomów zanieczyszczeń pochodzących
długoterminowego dla ozonu,
z sektora transportowego i gospodarczego,
—4 występowanie niskiej emkji
napływ zanieczyszczań powietrza,
—* występowanie dni ze smogiem,
stosowanie
słabej
jakości
paliwa
—* duża
liczba instalacji niespełniających wymogów
do indywidualnego ogrzewania,
Mazowieckiej uchwały antysmogowej, w tym kotłów —* ubóstwo ekonomiczne spowalniające wymianę
bezklasowych,
źródeł ciepła,
intensywnie użytkowane drogi przebiegające przez
pogłębiająca się zmiana klimatu mogąca
teren powiatu,
skutkować, np.: stepowieniem i pustynnieniom.
brak spójnej sieci dróg rowerowych,
—3 przedłużające się okresy suszy,
—* straty powodowane przez zjawiska ekstremalne.
—*

—~
—*

—*

—*

—*

Kolejnym problemem jest hałas, w zasięgu jego oddziaływania znajdują się bowiem tereny
chronione akustycznie. Największym problemem jest hałas komunikacyjny dotykający szczególnie tereny
wschodniej części powiatu. Zagrożenie stanowi zwiększające się natężenie ruchu pojazdów.
Tabela 2. Problemy w zakresie zagrożenia hałasem.
Słabe strony
—* przebiegające
przez teren powiatu główne drogi
krajowe i wojewódzkie o intensywnym ruchu,
—3 przebiegająca przez teren powiatu
linia kolejowa
o intensywnym ruchu,
—+ brak spójnej sieci dróg rowerowych,
położenie części terenu powiatu w zasięgu
oddziaływania Portu Lotniczego im. F. Chopina
w Warszawie i Lotniska Bemowo.

Zagrożenia
pogorszenie
stanu
technicznego
i instalacji przemysłowych,
wzrastający ruch komunikacyjny
wzrastający ruch lotniczy,
—* pogarszający się stan dróg.
—*

pojazdów

—*

—+

—*

Innym problemem jest możliwy wzrost natężenia pól elektromagnetycznych, co jest związane
z rozwojem technologii emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz wzrostem liczby takich
instalacji. Na terenie powiatu nie funkcjonuje punkt monitoringu PEM mimo obecności licznych źródeł.
Tabela 3. Problemy w zakresie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym.
Słabe strony
Zagrożenia
brak na terenie powiatu punktów monitoringu
zwiększenie poziomu pól elektromagnetycznych
poziomu pól elektromagnetycznych,
w środowisku,
występowanie napowietrznych linii najwyższych
stosowanie
technologii
emitujących
pola
napięć,
elektromagnetyczne o dużym natężeniu.
występowanie dużych stacji elektroenergetycznych,
—3 obecność licznych masztów antenowych.
—*

—*

-

—+

—*

Szczególnie ważnym aspektem ochrony środowiska jest ochrona wód przed zanieczyszczeniami.
JCWPd nr 64 posiada słaby stan chemiczny i jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych
dla wód podziemnych. Wody powierzchniowe natomiast są zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych dla wód powierzchniowych i reprezentują zły stan ogólny. Są to ponadto cieki
uregulowane o charakterze odwadniającym, należą dodatkowo do wód wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych, zaś cały region Środkowej Wisły jest obszarem szczególnie
narażonym, z którego odpływ azotu do wód wrażliwych należy ograniczyć. Niezadowalający jest również
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poziom retencji. Zagrożenie powodzią i osuwiskami jest niewielkie, jednakże wraz z rosnącą urbanizacją
i rozbudową osiedli mieszkaniowych rośnie zagrożenie podtopieniami. Wody zagrożone są również
skażeniem przez zanieczyszczenia komunalne, komunikacyjne i rolnicze oraz przez zmiany klimatu.
Tabela 4. Problemy w zakresie gospodarowania wodami.
Słabe strony
niewielka liczba punktów monitoringu wód podziemnych
na terenie powiatu,
słaby stan chemiczny JCWPd 64,
brak wystarczającej izolacji wód JCWPd 64 od powierzchni
terenu,
ograniczona dostępność zasobów GZWP nr 2151
ze względu na głębokie zaleganie,
CZWP 222 podaliiy na
L powici aliiii
terenu,
wody powierzchniowe o złym stanie ogólnym,
zanieczyszczenie chemiczne niektórych cieków,
uregulowanie większości cieków,
niewielka liczba oczek wodnych i zadrzewień śródpolnych,
występowanie zjawiska suszy,
występowanie wód wrażliwych na zanieczyszczenie
azotem i przynalezność terenu powiatu do obszaru
szczególnie_narażonego_na_takie_zanieczyszczenie.
—*

—*
—*

-+

Ldll~CC”~~t”tCli~C

—*
—*

—*
—*

Zagrożenia
migracja zanieczyszczeń do wód
podziemnych z powierzchni terenu,
—÷ nieosiągnięcie celu środowiskowego dla wód
podziemnych przez JCWPd 64,
nieosiągnięcie celów środowiskowych dla
wód powierzchniowych,
przedłużające się okresy suszy i niedoborów
wody.
skażenie wód przez zanieczyszczenia
pochodzenia komunikacyjnego, ścieki
komunalne i zanieczyszczenia rolnicze
(w tym nawozy i środki ochrony roślin),
występowanie podtopień.

„J
El
„J

—+

—*

—*

El
El

—*

—+

—*
—*

Większość terenu gmin powiatu jest zwodociągowana, zaś woda wodociągowa według badań
nadaje się do spożycia. Skanalizowanie również osiąga dość wysokie wartości, mimo to nadal w użyciu
pozostają zbiorniki bezodpływowe, które należy wyeliminować ze sposobów gospodarowania ściekami.
Zagrożeniem jest pogorszenie jakości wód związane z niewłaściwą gospodarką ściekową, zwłaszcza
użytkowaniem starych szamb, które mogą być nieszczelne oraz wychodków. Nadal dużym problemem
jest nieświadomość mieszkańców odnośnie odpowiedniego zagospodarowania nieczystości i ich
szkodliwości dla środowiska.

D
D
I

Tabela 5. Problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Słabe strony
Zagrożenia
użytkowanie zbiorników bezodpływowych
zanieczyszczenie GZWP 222,
przez część mieszkańców powiatu,
wzrost antropogenicznej presji na jakość wód,
przestarzałe systemy gromadzenia ścieków
—÷ awarie i nieszczelność przestarzałych szamb,
na terenie gospodarstw
brak świadomości niektórych mieszkańców dotyczącej
szkodliwości ścieków i metod ich odpowiedniego
zagospodarowywania,
niewłaściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych
ze zbiorników bezodpływowych,
—÷ zanieczyszczenie wód ściekami z nieszczelnych szamb
lub zrzucanymi bezpośrednio do wód.
.-+

—*
—*

—*

—*

—+

Na obszarze powiatu nie odbywa się eksploatacja kopalin w celach przemysłowych, występują
natomiast obszary perspektywiczne i prognostyczne. Wydobycie złóż stwarza zagrożenie dla środowiska
oraz niebezpieczeństwo niekontrolowanej eksploatacji. Miejsca niekoncesjonowanego wydobycia
oraz wyrobiska poeksploatacyjne stanowią problem, gdyż mogą stać się nielegalnymi wysypiskami
śmieci, bądź wymagać działań rekultywacyjnych.
Tabela 6. Problemy w zakresie zasoby geologiczne.
Słabe strony
Zagrożenia
—÷ kolizja
udokumentowanych złóż
kopalin
zagrożenia występujące ze strony eksploatacji złóż
i ich wydobycia z ochroną środowiska.
(przekształcenia rzeźby trenu, zmiana stosunków
wodnych, degradacja gleb),
—÷ nielegalna eksploatacja bądź składowanie odpadów lub
ścieków_na_wyrobiskach_poeksploatacyjnych.
—*
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W zakresie ochrony gleb słabe strony stwierdzono ze względu na presję mieszkaniową, duże
natężenie ruchu komunikacyjnego Po drogach, a także cechy gleb niekorzystne wobec zmian klimatu,
tj. podatność na suszę i niskie pH. Postępujące zmiany klimatu trwale wpływające na stosunki wodne
i urodzajność gleb są jednym z zagrożeń dla gleb, bowiem mogą powodować pustynnienie terenów
użytkowanych rolniczo i stepowienie obszarów leśnych, są również zagrożeniem dla rolnictwa. Kolejnym
niebezpieczeństwem są zanieczyszczenia transportowe i bytowe pochodzące z ruchu transportowego
oraz budownictwa mieszkaniowego. Zagrożeniem jest również wzrost użytkowania nawozów sztucznych
środków ochrony roślin w rolnictwie konwencjonalnym, co może spowodować pogorszenie jakości gleb
i ich zanieczyszczanie chemiczne.
Tabela 7. Problemy w zakresie gleby.
Słabe strony
liiak kiajowego puiikLu iiiuniloringu gleb na

Zagrożenia
rosnące zagrożenie ze strony zjawiska suszy innych

—.

—+

—*

—*
—*

—~

terenie powiatu,
występowanie gleb podatnych i bardzo podatnych

i

zjawisk ekstremalnych,

na suszę o niskich możliwościach retencyjnych w
północnej części powiatu na terenie Puszczy
Kampinoskiej,
występowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych
wymagających wapnowania,
dość intensywnie użytkowane drogi,
występowanie presji ze strony rozszerzającej się
zabudowy wraz ze wzrostem liczby mieszkańców.

—*

nieregularność opadów atmosferycznych,

—*

stepowienie i pustynnienie,

—*
.—*
—*

—*

—*

pojawienie się nowych chorób i szkodników,
wzrost intensywności uprawy rolnej,
stosowanie
nieodpowiednich
metod
uprawy
skutkujące wzrostem przesuszenia i zanieczyszczenia
chemicznego oraz spadkiem urodzajności gleb,
wzrost presji ze strony zabudowy mieszkaniowej
i usługowej,
zanieczyszczenie gleb związane z ruchem
i infrastrukturą transportową.

W zakresie gospodarki odpadami problem stanowi duża ilość zmieszanych odpadów komunalnych
w łącznej ilości odebranych odpadów oraz wzrost ogólnej ilości produkowanych śmieci. Problemem
są również wysokie i wciąż rosnące koszty gospodarowania odpadami. Dodatkowo na terenie powiatu
wwykorzystaniu pozostają wyroby azbestowe, które należy usunąć do 2032 roku. Zagrożeniem jest
dalszy wzrost ilości powstających odpadów oraz niewłaściwa segregacja i nieefektywny recykling. Dużym
zagrożeniem jest ponadto nieświadomość społeczna odnośnie szkodliwości odpadów dla środowiska
naturalnego, nieznajomość hierarchii postępowania z nimi i brak wiedzy na temat sposobów
ograniczania ilości powstających odpadów, a także nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami.
Problem stanowi również zagospodarowanie odpadów rolniczych i przemysłowych. Skutkiem
wymienionych zagrożeń może powstawanie nielegalnych składowisk odpadów.
Tabela 8. Problemy w zakresie jwspodarki odpadami.
Słabe strony
Zagrożenia
odpady zmieszane stanowiące dużą część
dalszy wzrost ilości powstających odpadów,
odbieranych odpadów,
dalszy
wzrost
ilości
powstających
odpadów
rosnąca
ilość
powstających
odpadów
zmieszanych,
komunalnych,
niewłaściwa segregacja odpadów przez mieszkańców,
rosnące
koszty funkcjonowania
systemu
nieprawidłowości
w
funkcjonowaniu
systemu
gospodarowania odpadami,
gospodarowania odpadami,
znaczna
ilość
wyrobów
azbestowych
wzrost
opłat
dla
mieszkańców za
system
pozostałych do usunięcia.
gospodarowania odpadami,
nieświadomość społeczna w zakresie konieczności
ograniczania ilości powstających odpadów, hierarchii
postępowania z odpadami i ich ogólnej szkodliwości,
rosnące problemy z zagospodarowywaniem odpadów
pochodzenia rolniczego i przemysłowego,
trudności w osiąganiu ustawowych poziomów
recyklingu przez gminy.
powstawanie nielegalnych składowisk odpadów.
—*

—*
—*

—*

~—*

—*

—*

—*

—*

—*

—+

—*

—>
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W zakresie zasobów przyrodniczych stwierdzono, że bogate zasoby przyrodnicze powiatu podlegają
silnej presji mieszkaniowej i turystycznej obejmującej m.in.: nieuregulowaną kwestię prawną gruntów
prywatnych i fragmentację siedlisk przyrodniczych oraz przemieszczenie się turystów po terenie KPN
poza szlakami. Największym zagrożeniem jest dalsza zmiana klimatu oraz wzrost przekształcenia
naturalnego krajobrazu związany z presją mieszkaniową, ale również działalnością przemysłową
i transportem, a także rolnictwem konwencjonalnym. Zagrożeniem jest również nieodpowiednia i zbyt
intensywna gospodarka leśna.
Tabela 9. Problemy w zakresie zasobów przyrodniczych.
Słabe strony
Zagrożenia
—* silna
presja turystyczna i mieszkaniowa
postępujące przekształcanie naturalnego krajobrazu,
na obszary podlegające ochronie,
zanieczyszczenie środowiska pochodzące z sektora
—* ruch turystyczny poza szlakami na terenie KPN
transportowego i rolniczego
—* regulacja cieków i ich drenujący charakter,
—* wzrost presji mieszkaniowej i turystycznej,
przekształcenie
naturalnego
krajobrazu —3 występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych,
ze względu na działalność gospodarczą,
postępujące zmiany klimatu,
-s pogarszający się stan lasów,
-4 zagrożenie suszą i pożarami,
występowanie chorób zwierzęcych na terenie —3 wzrost intensywności użytkowania rolniczego terenu
powiatu,
powiatu,
obecność dość intensywnie użytkowanych dróg —3 wzrost intensywności gospodarczego wykorzystania
mogących stanowić barierą dla zwierząt.
lasów.
________

.

:

D

—+

—*

—*

—*

a

—*

—*

Teren powiatu ze względu na występowanie zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku poważnej
awarii przemysłowej oraz licznych hal produkcyjnych i magazynowych, a także intensywnie
użytkowanych dróg jest zagrożony poważnymi awariami.
Tabela 10. Problemy i zagrożenia w zakresie poważnych awarii.
Słabe strony
Zagrożenia
—* występowanie w latach poprzednich poważnych
—* wystąpienie
zdarzeń stwarzających zagrożenie
awarii i zdarzeń o znamionach poważnych awarii,
dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,
-4 obecność ZZR i ZDR,
wystąpienie poważnej awarii przemysłowej.
obecność intensywnie użytkowanych dróg.
-~

—*

7 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne lub brak oddziaływania, na cele i przedmioty ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko
Wyznaczone w POŚ dla powiatu cele, kierunki i zadania są działaniami o charakterze
inwestycyjnym i nieinwestycyjnym (organizacyjnym, edukacyjnym), które ujmują ogół potrzeb
wynikających ze zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki, infrastruktury komunikacyjnej,
wodno-ściekowej i technicznej, turystyki itp., które powinny być realizowane w powiązaniu z zasadami
ochrony środowiska i przyrody.
Niektóre zadania wyznaczone w POŚ dla powiatu mogą kwalifikować się jako przedsięwzięcia
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie
przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia mogące znacząco
oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z art. 71 ust 2 ustawy ooś. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko do uzyskania decyzji niezbędne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie
z art. 67 ww. ustawy. Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
jest wymagane, jeśli stwierdzi tak organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
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z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i jest wymagana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
koncesji i innych dokumentów niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
Niniejszy dokument przedstawia jedynie potencjalny i prognozowany wpływ planowanych zadań
na środowisko i nie zawiera dokładnej oceny oddziaływania na środowisko zadań mogących znacząco
na nie oddziaływać. Zawiera zadania zgłoszone przez samorząd powiatu oraz gminy powiatu, których
realizacja przewidziana jest w perspektywie kolejnych lat i inne o nieokreślonej perspektywie czasowej
oraz zadania realizowane przez inne podmioty na terenie powiatu. Większość zadań inwestycyjnych
nie ma określonego zakresu, sposobu i charakteru prowadzenia prac ani podanych szczegółów
technicznych, w związku z czym podanie konkretnych oddziaływań i dokładnego wpływu na środowisko
jest problematyczne.
W niniej~~ej Prognozie przedstawiono potencjalne oddziaływania, zidontyfikowano na podstawie
oceny oddziaływania dla innych przedsięwzięć o zbliżonym zakresie. W ramach oceny skutków realizacji
POŚ dla powiatu na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko przedstawiono potencjalne oddziaływanie bezpośrednie (B)
pośrednie (P,?, wtórne (MYJ, skumulowane (Sk), stałe/długoterminowe (5), chwilowe/krótkoterminowe (Ch),
pozytywne, negatywne i neutralne na powierzchnię ziemi i krajobraz, wody, różnorodność biologiczną,

rośliny, zwierzęta, formy ochrony przyrody, zasoby naturalne, powietrze atmosferyczne i klimat, klimat
akustyczny, krajobraz kulturowy i zabytki, ludzi i dobra materialne wykorzystując metodę macierzy
interakcji.

POŚ dla powiatu jest dokumentem ogólnym i nie opisuje szczegółowo poszczególnych inwestycji.
Program wskazuje jedynie konieczność realizacji wymienionych zadań w celu poprawy jakości
środowiska przyrodniczego oraz wypełnienia zaleceń dokumentów wyższego szczebla. Należy pamiętać
o uwzględnianiu zasad ochrony środowiska podczas projektowania i realizacji inwestycji.
Poniżej w tabeli dokonano oceny i analizy oddziaływania realizacji wyznaczonych w POŚ zadań
na poszczególne komponenty środowiska.

OZNACZENIA:

I

Potencjalne pozytywne oddziaływanie

______

Potencjalne neutralne oddziaływanie

_____

Potencjalne negatywne oddziaływanie

B

Oddziaływanie bezpośrednie

P

Oddziaływanie pośrednie

S

Oddziaływanie stałe

Ch

Oddziaływanie chwilowe

W

Oddziaływanie wtórne (pojawiające się wskutek późniejszej interakcji ze środowiskiem)

5k

Oddziaływanie skumulowane (powstające się wskutek wystąpienia i połączenia kilku oddziaływań
na jeden komponent środowiska)
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zadań własn ch w

naczon ch w POŚ dla Powiatu Warszawskie o Zachodnie ona środowisko.
Potencjalne oddziaływania na następujące aspekty środowiska:
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Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
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dowa instalacji OZE w budynkach należących do powiatu

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem
Poprawa stanu infrastrukLury dróg powiatowy h

B, Ch

B,S,Sk

~ Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przypadku
stwierdzenia w orniarach rzekroczeń do uszczaln ch uziomów __________
Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne
Analiza zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
i onliarów en~iSi
_____________

P, S

.

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami
ana folii i wzmocnienie wałów zbiornika retencyjnego Domu
Pomocy Społecznej Sadowa

B, Ch
P,S W

~ s
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Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa
-budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej
B, Ch
Sadowa
Obszar interwencji: Zasoby geologiczne
wanie wydobycia kopalin poprzez prowadzenie postępowań
w s rawie udzielenia koncesi naw dob wanie ko alin

B,Ch

B,CII

B,Ch

B,Ch

B,Cb

B,Ch

P,S

P,S

P,S

Obszar interwencji: Gleby
owadzenie postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń
naw 1 czenie rontów z rodokc i rolnicze

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
12

postępowań w sprawie udzielenia pozwoleń
na w Prowadzenie
warzanie od adów i zezwoleń na ~ odarowanie od adami

a
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Potencjalne oddziaływania na następujące aspekty środowiska:
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Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
~
~
15
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Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni wzdłuż dróg i
obiektach_powiatowych

przy

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
na terenie_powiatu
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu
i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowL~cych własności
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Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami
17

P, S
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Tabela 12. Potencalne oddział
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Potencjalne oddzialywaniana następujące aspekty środowiska:
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Potencjalne oddziaływania na następujące aspekty środowiska:
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7.1 Potencjalne oddziaływanie wyznaczonych zadań na środowisko powiatu
W POŚ dla powiatu w związku z realizacją projektów obejmujących budową i modernizacją dróg
oraz innych obiektów, mogą pojawić się uciążliwości związane z ich wpływem na powierzchnię ziemi
(np.: wykopy, przemieszczanie gruntu), emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu na etapie
realizacji. Przewiduje się, że oddziaływanie będzie krótkotrwale negatywne o ograniczonym zasięgu,
tj. w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny, i zakończy się z chwilą ustania robót.
Nie przewiduje się, aby działania te mogły zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku i trwale
pogarszać warunki życia oraz stan środowiska.
W POŚ dla powiatu, poza chwilowym oddziaływaniem negatywnym dla zadań inwestycyjnych,
wyznaczono zadania, które mogą spowodować wystąpienie stałych oddziaływań bezpośrednich
i pośrednich o charakterze pozytywnym na powierzchnię ziemi i krajobraz. Wpływ taki stwierdzono

dla zadań z obszaru gospodarowania wodami, gleb, gospodarowania odpadami oraz zasobów
przyrodniczych. Rozwój retencji oraz renaturyzacja kanałów i mokradeł mogą wpłynąć na zwiększenie
zróżnicowania krajobrazowego. Podobny wpływ przewiduje się dla rozwoju rolnictwa ekologicznego,
wykupu gruntów przez KPN, zwalczania gatunków inwazyjnych oraz pielęgnacji pomników przyrody
i zieleni. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów może zmniejszyć zagrożenie powstawaniem
dzikich wysypisk odpadów. Pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz mieć będzie również
likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów. Wyznaczono również zadania, których wpływ na
powierzchnię ziemi i krajobraz, ze względu na brak dokładniejszych informacji jest trudny do określenia.
Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisłyą1 (zwanego dalej Planem
gospodarowania wodami) cele środowiskowe dla rzek to osiągnięcie ogólnego dobrego stanu
oraz umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie
ciągłości ekologicznej cieków. Dla jezior jest to osiągnięcie dobrego stanu wód, zaś dla wód podziemnych
dobry stan ilościowy i chemiczny. Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla powiatu zadania będą mieć
potencjalnie pozytywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, szczególnie w zakresie
gospodarowania wodami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony klimatu i jakości
powietrza, gleb oraz zasobów przyrodniczych. Odpowiednie zagospodarowanie nieczystości ciekłych,
likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, rozwój rolnictwa ekologicznego oraz eliminacja
bezklasowych źródeł ciepła wpłyną na poprawę jakości wód. Renaturyzacja kanałów i mokradeł
oraz wykup gruntów przez KPN i pielęgnacja terenów zieleni mogą poprawić ekologiczny stan wód,
zaś w przypadku renaturyzacji kanałów również ich ciągłość ekologiczną. Natomiast rozwój retencji
i zwodociągowania wpłynie na ochronę zasobów wodnych. Żadne z wyznaczonych zadań nie będzie
negatywnie oddziaływać na wody.
Zaplanowane zadania infrastrukturalne zgodnie z prawem (Dział VII ustawy PosĄ powinny być
realizowane w sposób minimalizujący ich negatywny wpływ na środowisko, z poszanowaniem zasobów
przyrodniczych i terenów biologicznie czynnych, nie przewiduje się więc ich negatywnego wpływu
na bioróżnorodność oraz rośliny i zwierzęta. Potencjalne stale oddziaływania pozytywne
zidentyfikowano w zadaniach z zakresu zasobów przyrodniczych i gospodarowania wodami co zwiększy
zróżnicowanie siedlisk i ich stabilność, natomiast zadania z obszaru ochrony klimatu i jakości powietrza
oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego poprawią stan środowiska. Stwierdzono ponadto możliwe
wystąpienie pozytywnych oddziaływań skumulowanych na bioróżnorodność w przypadku zwiększenia
retencji.
Stwierdzono, że spośród planowanych zadań, wpływ na tereny podlegające ochronie prawnej,
może mieć wymiana źródeł ciepła, rozbudowa sieci gazowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej
~ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza wisły (OzU. z 2016 r. poz. 1911]
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poprawi to jakość środowisk i pozytywnie wpłynie na stan obszarów chronionych. Renaturyzacja
kanałów i mokradeł zwiększy zróżnicowanie siedliskowe, natomiast zadania z zakresu zasobów
przyrodniczych odnośnie ochrony i pielęgnacji form ochrony przyrody mogą zmniejszyć negatywny
wpływ presji antropogenicznej. Wsparcie funkcjonowania straży pożarnej zwiększy bezpieczeństwo
przeciwpożarowe. Planowane zadania mają więc wpływ pozytywny na formy ochrony przyrody,
nie stwierdzono, by jakiekolwiek działania mogły mieć wpływ długotrwale negatywny.
-

Na etapie realizacji zadań typowo inwestycyjnych będą wykorzystywane zasoby naturalne tj. woda,
gleba, zasoby kopalin i drewno. Największe zużycie surowców naturalnych będą generowały inwestycje
związane z rozbudową sieci gazowej, ścieżek rowerowych, infrastruktury drogowej, wodociągowej
i kanalizacyjnej, budową punktów selektywnej zbiórki odpadów, termomodernizacją budynków oraz
budową i modernizacją przedsięwzięć retencyjnych, renaturyzacyjnych i przeciwpowodziowych, dlatego
dziaFanin te mogą wiązać się z krótkotiwalym oddzialywauitin, klóiego cliaiakLei może być
potencjalnie negatywny na zasoby naturalne. Na etapie sporządzania niniejszej Prognozy nie jest
możliwe oszacowanie wielkości zużytych zasobów, jednakże mając na względzie lokalny charakter
zaplanowanych inwestycji oraz wymagane prawem stosowanie rozwiązań proekologicznych
nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania wyznaczonych zadań na zasoby
naturalne. Zadania mogące mieć potencjalnie pozytywny wpływ na ten komponent środowiska
to zadania z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza, gospodarki odpadami, a także rozwój rolnictwa
ekologicznego oraz kontrola nad wydobyciem kopalin, działania te mogą wpłynąć na ograniczenie
energo- i materiałochłonności gospodarki, dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie presja na zasoby naturalne,
również w kwestii ich wydobycia. Stwierdzono ponadto, że wsparcie funkcjonowania jednostek straży
pożarnej zmniejszy zagrożenie poważnymi awariami, które mogą mieć negatywny wpływ na zasoby
naturalne.
Przewiduje się wystąpienie krótkotrwałych oddziaływań o charakterze negatywnym
na powietrze atmosferyczne i klimat jedynie dla projektów inwestycyjnych na etapie realizacji.
W przypadku większości zadań przewiduje się ich stały pozytywny wpływ na jakość powietrza
atmosferycznego i klimat, szczególnie w przypadku ochrony tego obszaru interwencji, a także
modernizacji dróg, gospodarki odpadami, kontroli zbiorników bezodpływowych i działań w zakresie
zasobów przyrodniczych.
Stwierdzono, że negatywne oddziaływania na klimat akustyczny mogą mieć niektóre zadania
inwestycyjne na etapie realizacji, jednakże nie przewiduje się ich długotrwałego negatywnego
wpływu. Natomiast zadania mogące mieć wpływ pozytywny na klimat akustyczny są to inwestycje
z zakresu rozwoju elektromobilności, budowy ścieżek rowerowych, wsparcia komunikacji zbiorowej
i modernizacji dróg oraz utrzymania zieleni wzdłuż dróg.
Nie przewiduje się zadań mogących mieć negatywny wpływ na klimat kulturowy i zabytki. Zadania
mające pozytywny wpływ na ten komponent środowiska stwierdzono w zakresie rozwoju rolnictwa
ekologicznego, zwiększenia retencji i renaturyzacji kanałów oraz mokradeł, gospodarki odpadami,
ochrony lasów i zasobów przyrodniczych oraz zapobiegania poważnym awariom. Nie określono
natomiast jednoznacznego pozytywnego bądź negatywnego wpływu konserwacji infrastruktury
przeciwpowodziowej oraz utrzymania melioracji ze względu na brak szczegółowych danych na temat
tych działań.
Oceniono, że wyznaczone w POŚ zadania będą mieć pozytywny długoterminowy wpływ
na zdrowie i warunki życia ludzi oraz dobra materialne, nie stwierdzono natomiast zadań o wpływie
długotrwale negatywnym. Dla większości zadań przewiduje się wpływ pozytywny bezpośredni i pośredni
na mieszkańców. Stwierdzono ponadto, że niektóre zadania będą mieć skumulowany wpływ na ludzi
i dobra materialne, ograniczając zagrożenie chorobami, zmniejszając wymagane nakłady finansowe,
podnosząc jakość życia i pośrednio wpływając na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu.
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7.2 Przewidywany wpływ na środowisko planowanych zadań inwestycyjnych
należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddzialywać na środowisko
Zadania planowane do realizacji należą w części do zadań mogących polencjalnie zitacząco
oddziaływać na środowisko, Są to inwestycje liniowe obejmujące: budowę sieci gazowej, wodociągowej,
kanalizacyjnej, dróg i dróg rowerowych, a także budowa oczyszczalni ścieków, instalacji OZE
oraz renaturyzacja cieków. Budowa drogi ekspresowej 57 na terenie gminy Łomianki natomiast należy
do zadań mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Budowa sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także infrastruktury drogowej i ścieżek
rowerowych będą dotyczyć terenów zabudowanych. Przewiduje się, że poza krótkotrwałym negatywnym
oddziaływaniem na niektóre elementy środowiska (powierzchnia ziemi, zasoby naturalne, klimat
akustyczny, powietrze atmosferyczne), ich długofalowe skutki będą pozytywne. Rozbudowa sieci gazowej
i zwiększenie wykorzystania gazu w celach grzewczych może wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza. Rozbudowa infrastruktury drogowej (w tym budowa drogi S7) i rowerowej ograniczy
uciążliwość hałasu komunikacyjnego. Natomiast rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zmniejszy
zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska ze strony ścieków komunalno-bytowych.
W najbliższych latach na terenie gminy Leszno planowana jest budowa oczyszczalni ścieków.
Negatywne oddziaływanie może wystąpić jedynie na etapie budowy, w dalszej perspektywie wpływ
oczyszczalni na środowisko będzie pozytywy ze względu na zagospodarowanie ścieków komunalnych.
Instalacje odnawialnych źródeł energii planowane w najbliższych latach na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego obejmują głównie instalacje fotowoltaiczne. Farmy fotowoltaiczne zaliczane
są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli zajmują
powierzchnię ponad 0,5 ha. Aktualnie nie są znane dokładne dane na temat lokalizacji i powierzchni
planowanych farm fotowoltaicznych. Natomiast instalacje planowane do budowy na budynkach
nie należą do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Długofalowe skutki rozbudowy
instatacji OZE będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mogą bowiem zmniejszyć wykorzystanie
paliw kopalnych do ogrzewania i produkcji energii.
Działania renaturyzacyjne obejmują np.: odtwarzanie dawnego koryta cieku, odnawianie
starorzeczy, likwidację umocnień brzegów, usuwanie antropogenicznych przegród poprzecznych
i przebudowę przepustów, ale również zwiększenie populacji lub reintrodukcję rodzimej fauny i flory.
Działania powinny dotyczyć cieków o zdegradowanych ekosystemach i silnie zmienionej morfologii oraz
być dostosowane do konkretnego jego odcinku, zaś zakres działań dokładnie określony na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej (Renaturyzacja wód, podręcznik dobrych praktyk
renaturyzacji wód powierzchniowych). Renaturyzacja planowana jest jedynie na kanałach
i mokradłach na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i omówiona w rozdziale 7.3.

7.3 Przewidywany wpływ planowanych zadań inwestycyjnych na formy ochrony
przyrody oraz obszary Natura 2000
Stwierdzono) że spośród planowanych zadań potencjalny wpływ na formy ochrony przyrody
i obszary Natura 2000 może mieć rozbudowa sieci gazowej i wymiana źródeł ciepła, rozbudowa
i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także renaturyzacja kanałów i mokradeł na terenie
KPN i inne działania z zakresu zasobów przyrodniczych, a także działania w obszarze interwencji
zagrożenie poważnymi awariami. Rozbudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz renaturyzacja są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Budowa drogi 57, która jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko) według dostępnych planów (https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/10732,TrasaS7.html), będzie realizowana w części na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
i otuliny KPN, ale poza granicami KPN. Budowa drogi powinna być realizowana w sposób ograniczający
negatywny wpływ na środowisko.
Strona 35

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.”

„~ęy~ i

Niektóre spośród miejscowości, na terenie których planowana może być rozbudowa sieci gazowej,
wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdują się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (np.: Sieraków
w gminie Izabelin), część znajduje się również na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej znajduje się w zadaniach
ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego na rok 202P~ jako sposób eliminacji lub ograniczania
zagrożeń i ich skutków. W dokumencie zaleca się działania takie prowadzić poprzez uzgadnianie
ich w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach
zagospodarowania przestrzennego gmin w porozumieniu z władzami KPN. W przypadku innych
inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie KPN należy uzyskać zezwolenie Ministra właściwego
do spraw środowiska. Rozbudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej będzie mieć pozytywny
wpływ na tereny podlegające ochronie prawnej ze względu na zmniejszenie zagrożenia
zanieczyszczeniem środowiska ze strony sektora komunalno-bytowego.
Renaturyzacja kanałów i mokradeł na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego planowana
jest w celu poprawy stanu środowiska, zwiększenia retencji i ochrony bagien. Działania takie powinny
być dostosowane do konkretnego odcinka cieku pod względem zakresu i charakteru prac
oraz przewidywanych skutkow i prowadzone Po wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej Nie są znane
szczegóły odnośnie odcinków kanałów i mokradeł, na których działania takie są planowane ani metod
i materiałów, które będą stosowane, jak również skali ingerencji w środowisko. Niemniej przewiduje się,
że działania takie pozytywnie wpłyną na środowisko na terenie KPN i innych terenów podlegających
ochronie prawnej.
Wymiana urządzeń grzewczych ma na celu ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń
do środowiska oraz poprawę stanu wód powierzchniowych na terenie powiatu, w tym stanu wód, które
przepływają przez tereny objęte ochroną prawną również w ramach obszaru KPN i Natura 2000.
Wymiana urządzeń grzewczych znajduje się w wykazie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków zawartym w zadaniach ochronnych dla KPN.
Wykup gruntów przez KPN, zwalczanie gatunków inwazyjnych i ochrona rodzimej fauny i flory,
dbałość o odpowiednie oznakowanie szlaków turystycznych i ograniczenie ruchu turystycznego
poza szlakami pozytywnie wpłynie na tereny podlegające ochronie prawnej. Podobnie pielęgnacja
pomników przyrody. Działania takie wymienione są wśród zadań ochronnych dla KPN.
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7.4 Przewidywany wpływ na środowisko planowanych zadań nieinwestycyjnych
Spośród działań planowanych do realizacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
znajdują się również działania nieinwestycyjne obejmujące monitoring środowiska, wydawanie decyzji
dotyczących wpływu na środowisko, eksploatacji instalacji i wydobycia kopalin oraz edukacja
ekologiczna. Przypuszcza się, że w przypadku monitoringu i edukacji ich wpływ na środowisko będzie
pośredni, ale pozytywny, może bowiem zwiększyć świadomość mieszkańców odnośnie ochrony
środowiska. W przypadku wydawania decyzji należy kierować się potrzebą ochrony środowiska
i zasadami zrównoważonego rozwoju.

rL
r

8 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
POŚ dla powiatu nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 s~”cznia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku
Narodowego na 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.2]

42

Strona

36

[

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO 2024 R. Z PERSPEKTIWĄ DO 2028 R.”

2021
I____

9 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, wynikających
z realizacji dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
9.1

Ochrona powierzchni ziemi i krajobrazu

Przepisy regulujące kwestie ochrony omówionych powyżej aspektów środowiska określa ustawa
Poś43, ustawa Prawo wodne~~ w odniesieniu do wód, ustawa o ochronie przyrody45 oraz ustawa a ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami46.
Podczas prowadzenia robót ziemnych i prac oraz w trakcie realizacji przedsięwzięć zgodnie
z art. 75 ustawy Poś należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac i podjąć
działania mające na retu naprawienie potencjalnych szkód W przypadku zaistnienia szkody
w środowisku, zgodnie z art. 13 ust. [ ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie47
warunki prowadzenia działań naprawczych inwestor ustala z organem ochrony środowiska, którym jest
zgodnie z art 7 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku reatizacji inwestycji,
które, zgodnie z rozporządzeniem wsprawie przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać
naśrodowisko4s, kwalifikować się będą jako przedsięwzięcia mogące zawsze ziiacząco lub potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, według art. 59 ustawy coś49, wymagać mogą one przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach takiej oceny, zgodnie z art 67
ww. ustawy sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zawiera on, m.in.: opis
przedsięwzięcia, jego przewidywany wpływ na środowisko oraz działania mające na celu unikanie,
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Podczas prowadzenia robót ziemnych i prac budowlanych należy dbać o właściwe
zagospodarowanie mas ziemnych, gromadzenie oddzielnie gruntu oraz warstwy próchniczej (humusu)
oraz ponowne ich wykorzystanie w miejscu inwestycji lub w razie potrzebyw innej lokalizacji (np. w celu
rekultywacji terenów). Przeznaczenie terenów pod inwestycje należy prowadzić w sposób racjonalny,
wykorzystując w pierwszej kolejności tereny przekształcone, zabudowane. Wskazuje się również
na właściwe zachowanie proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowana i powierzchnią biologicznie
czynną. Zaleca się dążenie do zachowania walorów krajobrazowych oraz równowagi przyrodniczej.
Zamierzenia inwestycyjne należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska
glebowego substancjami chemicznymi. Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych
z użyciem sprzętu mechanicznego wymaga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona
drzew i krzewów) oraz właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed
wprowadzeniem do gruntu oraz właściwe zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji.
Negatywne oddziaływanie powinno być również minimalizowane na etapie prowadzenia eksploatacji
inwestycji. Wskazuje się na właściwe zagospodarowanie ścieków socjalno bytowych, gospodarczych
oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez zastosowanie systemów
kanalizacji sanitarnej i systemów kanalizacji deszczowej lub przekształcenie w indywidualnych
oczyszczalniach ścieków, ewentualnie gromadzenie w szczelnych, atestowanych zbiornikach
bezodpływowych. W zakresie gospodarki odpadami (odpady budowlane, przemysłowe, komunalne)
inwestor/właściciel zobligowany jest uregulować sposób gromadzenia i odbioru wytworzonych
-.

43 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (OzU. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
~ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (OzU. z 2021 r. poz. 624]
~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (OzU. z 2021 r. poz. 1098]
46 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (OzU. z 2021 r. poz. 710)
~ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom W środowisku i ich naprawie (OzU. z 2020 r. poz. 2187]
48 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (OzU. z 2019 r. poz. 1839]
~„ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (OzU. z 2021 r. poz. 247)
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odpadów. Odpady powinny być przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

[

9.2 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
W związku z wymaganym ograniczeniem wpływu ewentualnych nowych inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne wskazuje się na właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych
ścieków przed wprowadzeniem do gruntu, w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji.
Właściwa gospodarka wodno-ściekowa powinna opierać się o system kanalizacyjny zapewniający
zbieranie całości generowanych ścieków i ich oczyszczanie lub o indywidualne oczyszczalnie ścieków.
W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków należy, jednakże każdorazowo przeprowadzić
badanie określające warunki gruntowo-wodne terenu, w celu stwierdzenia czy instalacja nie będzie
wywierać presji na jakość wód podziemnych. Stosowanie zbiorników bezodpływowych traktuje się jako
rozwiązanie tymczasowe np. na etapie realizacji inwestycji lub w sytuacji braku technicznych
i ekonomicznych możliwości na budowę sieci kanalizacyjnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wskazuje się również na właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów
utwardzonych w oparciu o system kanalizacji deszczowej i oczyszczanie ścieków przed wprowadzeniem
do wód i gruntu.
9.3

Ochrona różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów
podlegających ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym
obszarów Natura 2000

W zakresie Ochrony różnorodności biologicznej, roś/in i zwierząt oraz obszarów podlegajqcych
ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000 wskazuje się
na lokalizowanie inwestycji w miarę możliwości poza obszarami chronionymi. Jeśli jest to niemożliwe

należy uzyskać zgodę odpowiednich organów. Zaleca się ponadto przeprowadzanie inwentaryzacji
przyrodniczej dla budynków i obszarów przewidzianych do podjęcia na nich prac, np.: termomodernizacji
budynków. Zgodnie z art 51 i 52 Ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków chronionych
działania mogące negatywnie na nie wpłynąć są objęte zakazami. Zgodnie z art. 56 ww. ustawy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może na wniosek zezwolić na odstępstwo od zakazów,
ale jedynie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeśli działania nie są szkodliwe
dla zachowania we właściwym stanie danej dziko występującej populacji.
W przypadku stwierdzenia na terenie inwestycji występowania gatunków chronionych, przy braku
rozwiązań alternatywnych, należy je przenieść winne miejsce z zapewnieniem takich samych warunków,
jak w pierwotnej lokalizacji. W obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione ptaków lub nietoperze
(co powinno być potwierdzone przez doświadczonego ornitologa i chiropterologa) prace należy
prowadzić poza okresem lęgowym, a w przypadku nietoperzy poza okresem lęgu i odchowania.
Po przeprowadzeniu prac należy w miarę możliwości zachować możliwość gniazdowania i schronienia
obecnych w obiekcie gatunków zwierząt, m.in.: przez zachowanie otworów wlotowych. W przypadku
braku takiej możliwości należy zapewnić zwierzętom schronienie zastępcze w miejscu bytowania (budki,
boksy itp.).
Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego
wymaga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona drzew i krzewów) oraz właściwe
zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wprowadzeniem do gruntu
oraz właściwe zagospodarowanie odpadóww trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji.

P

9.4 Ochrona zasobów naturalnych
Wskazuje się na ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Istotne
jest również właściwe oszacowanie wielkości zapotrzebowania na zasoby naturalne. Działalność
Strona I 38

IL;

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.”

2021

gospodarcza winna być prowadzona z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT- Best
Available Technology). Istotne jest wykorzystywanie technologii innowacyjnych ograniczających
w znacznym stopniu wodochłonność i materiałochłonność gospodarki. Zaleca się także stosowanie
działań zapobiegających powstawaniu odpadów, co również bezpośrednio wpływa na ochronę zasobów
naturalnych.
9.5

Ochrona powietrza atmosferycznego i zapobieganie zmianom klimatu

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w ramach realizacji inwestycji wskazuje
się na stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT). Spośród nich wymienić można: prowadzenie
działalności wewnątrz obiektów budowlanych i wychwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
a następnie ich oczyszczanie na filtrach/separatorach itp. przed wprowadzeniem do powietrza
atmosferycznego. Prowadząc natomiast prace zewnętrzne zaleca się stosowanie metod ograniczających
pylenie. Laleca się ponadto prowadzenie przerw w pracy pojazdów mechanicznych, eliminowane pracy
maszyn i urządzeń na biegu jałowym, korzystanie z urządzeń niskoemisyjnych i maszyn sprawnych
technicznie.
9.6

Ochrona klimatu akustycznego

W zakresie ograniczenia wpływu inwestycji na klimat akustyczny zaleca się, m.in.: utrzymanie
odpowiedniego stanu technicznego urządzeń emitujących hałas, utrzymanie dróg w dobrym stanie
technicznym, eliminowane pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, prowadzenie działalności
wyłącznie w porze dziennej, prowadzenie działalności wewnątrz obiektów budowlanych, korzystanie
z urządzeń emitujących mniejszy hałas.
Zgodnie z ustawq Poś w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska (na podstawie
pomiarów własnych, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub podmiotu zobowiązanego
do ich przeprowadzenia), że w wyniku prowadzonej działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy
hałasu organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla danej instalacji.
9.7 Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków
Według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek jest związanym
z działalnością człowieka, lub będącym jego dziełem świadectwem minionej epoki, które ze względu na
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, powinno być zachowane. Krajobraz kulturowy,
według wyżej wymienionej ustawy, jest przestrzenią ukształtowaną w wyniku działania natury
i człowieka, zawierającą elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji. Zabytki oraz krajobraz kulturowy
podlegają ochronie. Uwarunkowania ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego, łącznie
z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekołogicznej powinny być uwzględnione
w powiatowym programie ochrony nad zabytkami. W przypadku realizacji inwestycji przy obiektach
zabytkowych lub w ich sąsiedztwie, na terenach ochrony zgodnie wskazuje się na potrzebę analizy
wpływu inwestycji na obszary i obiekty cenne kulturowo. Ponadto na podstawie cytowanej wyżej ustawy
konieczne będzie uzgodnienie z właściwym organem ochrony konserwatorskiej zakresu i realizacji prac.
Jednocześnie wskazuje się właściwy dobór technik konserwacyjnych przy prowadzeniu inwestycji (prac
remontowo-budowlanych, adaptacyjnych, rewitalizacyjnych) przy zabytkach lub w ich sąsiedztwie.
9.8 Ochrona zdrowia i warunków życia ludzi i dóbr materialnych
W zakresie ochrony zdrowia i źycia ludzi wskazuje się na rozwiązania ochrony przed hałasem
oraz ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Wybór właściwej lokalizacji w kwestii prowadzenia
działalności gospodarczej pozwoli w znacznym stopniu zminimalizować zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi. Zaleca się ponadto, m.in.: stosowanie się do zasad bhp oraz ogrodzenie obszaru prowadzonych
przedsięwzięć przed wtargnięciem osób postronnych. Wskazuje się również na właściwe zabezpieczenie
każdej inwestycji pod względem ochrony dóbr materialnych osób trzecich.
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10 Metody analizy skutków realizacji postanowień dokumentu oraz
częstotliwość jej przeprowadzenia
Realizacja celów zawartych w POŚ dla powiatu oraz wdrożone działania powinny podlegać
monitoringowi. Wynika onz konieczności oceny wpływu podejmowanych działań na środowisko, wśród
których mogą być przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, oraz zgodności
ich prowadzenia z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Celem monitoringu jest
ponadto określenie postępu realizacji zdefiniowanych zadań i ewentualne zwiększenie efektywności
zaplanowanej polityki środowiskowej. Jest również narzędziem wspomagającym prawne, finansowe
i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem.
Monitoring polega na zbieraniu i analizowaniu dostępnych danych o środowisku
oraz zachodzących w nim zmian, w sposób zapewniający określenie efektów wszystkich działań na rzecz
ochrony środowiska. Jego sprawno prowadzenie wymaga także okresowej wymiany informacji pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi, w zakresie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.
Monitorowanie wdrażania postanowień POŚ dla powiatu polegać będzie głównie na działaniach
organizacyjno-kontrolnych, do których należą:
1) ocena stopnia wykonania zadań (w tym ocena efektywności wykonywania zadań)
2) ocena skutków środowiskowych wdrażanych działań
3) ocena wpływu podjętych działań na rozwiązanie lub minimalizację zidentyfikowanych
problemów w zakresie stanu środowiska
4) ocena rozbieżności pomiędzy założonymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich wykonaniem
(ocena przyczynowo-skutkowa)
W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją opracowanego Programu wyznaczono wskaźniki
monitorowania, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Dla każdego
z wyznaczonych wskaźników określono wartość bazową i docelową, która będzie podstawą do oceny
postępu realizacji celów i zadań POŚ dla powiatu oraz narzędziem niezbędnym do opracowania
Raportów oraz przyszłych aktualizacji POŚ. Przy ustalaniu wskaźników monitorowania wzięto
pod uwagę istniejące uwarunkowania środowiskowe wynikające ze stanu środowiska na terenie powiatu
oraz wyznaczone cele i kierunki interwencji, a także dostępność danych ilościowych i jakościowych.
Jako główne narzędzie służące analizie skutków realizacji zadań POŚ dla powiatu należy wskazać
system Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy o Inspekcji Ochrony
S”rodowiska5O stanowi on system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania informacji o stanie środowiska. Monitoring, powinien być
prowadzony w sposób cykliczny. Uzyskane w ten sposób informacje zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy ooś
podlegają udostępnianiu. Ponadto informacje te są uwzględniane w raportach o stanie środowiska
w Polsce opracowywanych przez GIOŚ nie rzadziej niż raz na 4 lata. Raporty te zgodnie art 25 ust 1
pkt 3b ustawy ooś udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Oprócz monitoringu państwowego
jako narzędzie służące monitorowaniu skutków funkcjonowania obiektów i urządzeń w środowisku
należy wskazać analizę (monitoring) porealizacyjny instrument mający na celu praktyczną weryfikację
ustaleń/zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
-

11 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w dokumencie
Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie nie przewiduje się długotrwałego
negatywnego oddziaływania na środowisko, nieuzasadnione jest proponowanie działań alternatywnych.
Alternatywą dla rozwiązań zawartych w dokumencie może być tzw. wariant zerowy, czyli brak realizacji
zaplanowanych zadań. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku wyboru tego wariantu, stan środowiska
może ulec pogorszeniu.
~°

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070)
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[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r.
poz. 247)
[3] Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057)
[4] Uchwała nr 162/17 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
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[5] Uchwała Nr 115/20 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 9595).
[6] Uchwała nr 27/20 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony
środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych
zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3354)
[7] Uchwała nr 48/18 Sejmiku Woj. Mn. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu
ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa wart 179 ust
1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów,
których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (Dz.Urz. Woj. Maz. z
2018 r. poz. 5525)
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
[9] Uchwała nr 169/19 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia programu
ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa wart. 179 ust
1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz. 12170)
[10] Uchwała nr 76/11 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz Woj.
Maz.z 2011 r”nr 128 poz. 4086)
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[11] Uchwała nr 29/20 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 13 marca 2021 r. w sprawie programu ochrony
środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F.
Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne Dz liry Woj May 72020 r. poz. 3318)
[12] Uchwała nr LXXI V/2099/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 27 września 2018 r. w
sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (Dz.Urz. Woj.
Maz. z 2018 r. poz. 9436)
[13] Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód
powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych
wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Lyny i Węgorapy, Niemna,
Świeżej oraz Jarft (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3191)
[14] Uchwała tir 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Załozeń do
Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”
(M.P. z 2019 r. poz. 941)
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu
przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615)
[16] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.IJ. z 2021 r. poz.
888)
[17] Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412)
[18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku
Narodowego (Dz.U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876)
[19] Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych
dla Kampinoskiego Parku Narodowego na 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.2)
[20] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz. Unii Europejskiej z 2009 r. poz.147)
[21] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. Unii Europejskiej z 1992 r. poz. 43)
[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)
[23] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014
r. poz. 4572)
[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedtisk przyrodniczych
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1713)
[25] Decyzja Wykonawcza Komisji Unii Europejskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia
czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się
na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.Urz. Unii Europejskiej z 2021 r. poz. 161)
[26] Zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010
r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota~ (Dz.Urz. Woj. Maz. 2011 Nr 42 poz. 1390)
[27] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota” (Dz.Urz. Woj. Maz.
2020 poz. 105)
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[28] Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 rw sprawie
uznania za rezerwaty przyrody (M.P. 1989 nr 44 poz. 357) zgodnie z art. 153 Ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098)
[2~] Zarząd7enie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Katinowa Łąka” (Dz.Urz. Woj. Maz.
z 2012 r. poz. 3325)
[30] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. w
sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie” (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5461)
[31] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r. w
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OŚWIADCZENIE
Zgodnie z nit. $1 ust. 2 pkt If ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środo wL&kss I jego ochronie, udziale spolec:eństwa w ochronie środowiska oro o ocenach
oddziaływania na irodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), w związku z art. 74a ust. 2 ww. ustawy

!

oświadczam, że:

!

O

„ukoń enyłami lam,
otudia pierwwego Mopnia lub
kianinkaah zwiq~anyoh a Ittialeeniam w obuzmze:
a) nauk ~ieialijoh r dziotin nauk ohcmiotnyeh,
b) nauk prtyrodniorych n dziedzin nauk biologiomyoh oraz nauk a Ziem,~
a) nauk technicn”yel” z dziedzin nauk taehuiornyuh r dysuyplrn biotechnologia, góraietven
i geologio in±ynienka, in~ynieria koduwiska,
d) nauk rulniezyeb, leśnyeb i uetaiynwyjny.h a dziedzin nauk rolniozyeh, nauk Ieśnyeh
4ukotczyłain/-łem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia
pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiadam
co najmniej 3-lemie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygoto”~ących suporty
a oddziaływaniu pnedoięwiięeians drodowioko lub prognozy oddziaływania na środowisko,
lub bylam/-łem co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących
p odd~iaływeniu pnodsięuzi~”oin na 3rodowi~o lub prognozy oddziaływania na
środowisko.

Jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(podpis autora
ozy oddziaływania na środowisko, a w
przypadku zespołu autorów kierującego tym zespołem)
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