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IUNG
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JCWPd
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m³
Mg
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PIG-PIB
PM10, PM2,5
PMŚ
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benzo(a)piren
Bank Danych Lokalnych GUS
dekametr sześcienny
Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
gospodarstwo
Główny Urząd Statystyczny
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
hektar
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Jednolita Część Wód Powierzchniowych
Jednolita Część Wód Podziemnych
kilometr
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
metr
metr sześcienny
megagram
Monitor Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
osoba
Odnawialne Źródła Energii
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Pył zawieszony o średnicy ziaren do 10μm, pył zawieszony o średnicy do 2,5μm
Państwowy Monitoring Środowiska
Program Ochrony Środowiska
Państwowa Służba Hydrogeologiczna
System Monitoringu Suszy Rolniczej
sztuka
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. 2021 poz. 247 z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219
z późn. zm.)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Województwo Mazowieckie

ustawa ooś
ustawa Poś
WFOŚiGW
Woj. Maz.
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1. Wstęp
1.1

Podstawa prawna opracowania

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego do 2024 r. z perspektywą do 2028 r. (zwanego dalej POŚ) jest art. 17 ust. 1 ustawy Prawo
Ochrony Środowiska (zwanej dalej ustawą Poś)1, który nakłada na organy wykonawcze – w tym przypadku
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego – obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony
środowiska uwzględniającego cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych,
o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju2. Powiatowy program ochrony
środowiska według art. 17 ust. 2 ustawy Poś podlega opiniowaniu przez organy wykonawcze
województwa. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Poś, program ochrony środowiska dla powiatu uchwala Rada
Powiatu. Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata
raporty, które przedstawia Radzie Powiatu. Przy opracowaniu polityki ochrony środowiska obligatoryjne
jest zapewnienie udziału społecznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą ooś)3. Niniejszy program ochrony środowiska został
zakwalifikowany do rodzaju dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, co oznacza,
że wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz, zgodnie
z art. 51 ust. 1 ustawy ooś, sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Program ochrony
środowiska wraz z prognozą, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy ooś, podlega opiniowaniu przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Prawo ochrony środowiska nie określa ram czasowych obowiązywania programów ochrony
środowiska. Jednakże programy te uwzględniając cele zawarte w dokumentach nadrzędnych
są uzależnione od czasu obowiązywania tych dokumentów. Poprzedni Program ochrony środowiska
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego obejmował okres do 2020 roku oraz perspektywę na lata
2021 - 20244.

1.2

Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego jest poprawa stanu środowiska na terenie powiatu oraz utrzymanie jego
dobrego stanu, tam, gdzie został osiągnięty, a także ograniczenie presji na środowisko ze strony
działalności człowieka. Dokument ten będąc spójny z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem
i ochrony przyrody na szczeblu powiatu.
W dokumencie przedstawiono kierunki działań w zakresie ochrony środowiska na kolejne lata,
zgodne z zasadami ochrony przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami
oraz zrównoważonego rozwoju mające na celu realizację głównego celu jakim jest poprawa stanu
środowiska na terenie powiatu oraz utrzymanie jego dobrego stanu, tam, gdzie został osiągnięty.
Struktura opracowania obejmuje omówienie:
1) spójności POŚ z dokumentami strategicznymi i programowymi wyższego szczebla (strony 12-18);
2) sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu oraz jego charakterystyki (strony 19-26);
3) oceny stanu środowiska na terenie powiatu z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji:
(1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne,
1

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 2021 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057)
3 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 z późn. zm.)
4 Uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII/117/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
2
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(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 (strony 27-83);
4) określenie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu środowiska (84-90);
5) harmonogramu rzeczowo-finansowego zdefiniowanych zadań (strony 91-94);
6) systemu realizacji POŚ w zakresie prawidłowego zarządzania, finansowania oraz monitorowania
w oparciu o ustalone wskaźniki (strony 95-98).

1.3

Metodyka opracowania

Niniejszy POŚ sporządzono zgodnie z opublikowanymi we wrześniu 2015 r. przez Ministerstwo
Środowiska, a następnie zaktualizowanymi w styczniu 2020 r. przez Ministerstwo Klimatu, „Wytycznymi
do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.
Punktem wyjścia przy opracowaniu POŚ była analiza i ocena stanu ochrony środowiska i jego
poszczególnych komponentów dla dziesięciu obszarów interwencji. Przy ocenie stanu został wykorzystany
model D-P-S-I-R (driving forces/czynniki sprawcze - pressures/presje - state/stan - impact/oddziaływanie
- response/środki przeciwdziałania) stosowany przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejską Agencją Środowiska do sporządzania ocen
zintegrowanych oraz ocen skuteczności polityki ekologicznej. Struktura modelu D-P-S-I-R pozwala na
sprawne generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, analizach i ocenach informacji o środowisku.
Przeprowadzona ocena stanu środowiska dała podstawę do identyfikacji mocnych i słabych stron
oraz szans i zagrożeń w ramach poszczególnych obszarów interwencji.
Przyjęte w POŚ rozwiązania uwzględniają w pierwszej kolejności działania prowadzące do poprawy
stanu środowiska, w tym poprawy stanu jakości powietrza i wód powierzchniowych, zapewnienia
racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatu
i adaptacji do nich, w tym zapobiegania skutkom suszy, zrównoważonego gospodarowania zasobami
środowiska, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
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2. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Czym jest Program Ochrony Środowiska?
Program ochrony środowiska jest podstawą systemu zarządzania środowiskiem. Analizuje i ocenia
istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia charakterystykę każdego z komponentów
środowiska oraz jego mocne i słabe strony, określa elementy zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych i możliwości poprawy ich stanu. Program ochrony środowiska wyznacza cele, które
należy osiągnąć i kierunki działań jakie należy podjąć w perspektywie najbliższych lat, aby poprawić stan
środowiska przyrodniczego lub utrzymać go na poziomie gwarantującym stabilność środowiska
i równowagę przyrodniczą.
Ocena stanu środowiska na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Oceny stanu środowiska dokonano w ramach 10 obszarów interwencji, które są kluczowe
do podjęcia działań strategicznych zmierzających do poprawy stanu poszczególnych elementów
środowiska. Na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który odpowiada
za monitoring środowiska oraz danych powiatu i gmin znajdujących się w jego granicach, a także innych
źródeł, ocenie poddano następujące obszary/komponenty środowiska:
1) Ochrona klimatu i jakości powietrza
Na terenie powiatu stwierdzono w 2020 r. przekroczenie poziomu docelowego B(a)P na terenie gmin
Błonie, Kampinos, Łomianki i Ożarów Mazowiecki oraz poziomu celu długoterminowego dla ozonu
dla kryterium ochrona zdrowia i ochrona roślin na terenie wszystkich gmin powiatu. Na terenie powiatu
stwierdzono także zagrożenie ze strony pyłów zawieszonych szczególnie w okresie zimowym. Głównym
źródłem zanieczyszczeń powietrza jest tzw. niska emisja, w tym bezklasowe źródła ciepła
oraz zanieczyszczenia z transportu drogowego.
2) Zagrożenia hałasem
Największe zagrożenie dla mieszkańców powiatu stanowi hałas drogowy, który dotyczy wszystkich gmin.
Stwierdzono ponadto zagrożenie hałasem kolejowym dla gmin Ożarów Mazowiecki i Błonie oraz hałasem
lotniczym dla gmin Izabelin, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki.
3) Pola elektromagnetyczne
Poziomy pól elektromagnetycznych na terenie powiatu nie wykazują przekroczeń mimo obecności wielu
źródeł promieniowania.
4) Gospodarowanie wodami
Wody podziemne czwartorzędowe, które są piętrem użytkowym na terenie powiatu charakteryzują się
dobrym stanem ilościowym, mogą być natomiast podatne na zanieczyszczenie z powierzchni terenu. Wody
powierzchniowe posiadają zły stan ogólny i wykazują eutrofizację, wszystkie cieki z terenu powiatu
są uregulowane i posiadają charakter drenujący. Ponadto na terenie powiatu występują podtopienia
w wyniku intensywnych opadów.
5) Gospodarka wodno-ściekowa
Teren powiatu jest w znacznym stopniu zwodociągowany i skanalizowany, woda pitna jest przydatna
do spożycia. Gminne oczyszczalnie ścieków komunalnych znajdują się na terenie 5 gmin, planowana
jest budowa gminnej oczyszczalni na terenie gminy Leszno. Na terenie powiatu nadal licznie występują
zbiorniki bezodpływowe.
6) Zasoby geologiczne
Teren powiatu nie jest bogaty w kopaliny, nie występuje przemysłowe wydobycie surowców
ani przekształcenie krajobrazu ze względu na działalność wydobywczą.
7) Gleby
Gleby północnej części powiatu są słabe, w części południowej natomiast dobre i średnie. Największe
zagrożenie dla gleb stanowi presja budowlana oraz zmiany klimatu, w mniejszym stopniu zaś rolnictwo
konwencjonalne.
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8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
System gospodarowania odpadami na terenie gmin powiatu obejmuje wszystkich mieszkańców i jest
zgodny z przepisami prawnymi, gminy osiągają również wymagane poziomy recyklingu.
Ilość produkowanych odpadów oraz koszty gospodarowania nimi wzrastają. Gminy wspierają usuwanie
wyrobów azbestowych.
9) Zasoby przyrodnicze
Przez teren powiatu przebiega korytarz ekologiczny, występują również tereny cenne przyrodniczo objęte
ochroną prawną, m.in.: Kampinoski Park Narodowy, którego teren jest zaliczony do obszarów Natura 2000.
Do obszarów Natura 2000 należy także dolina rzeki Wisły. Inne formy ochrony przyrody stanowią
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody. Występuje presja
turystyczna na tereny podlegające ochronie oraz zagrożenie ze strony zmian klimatu.
10) Zagrożenie poważnymi awariami
Na terenie powiatu zlokalizowane są zakłady stwarzające zagrożenie poważną awarią przemysłową
oraz inne obiekty stwarzające zagrożenie poważną awarią.
Cele i zadania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Na podstawie stanu środowiska określono cele i zadania, których realizacja może poprawić stan
środowiska na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i utrzymać dobry stan, tam gdzie został
już osiągnięty. Wskazano także uwarunkowania prawne oraz możliwości finansowania planowanych
zadań. Określono także wskaźniki, na podstawie których będzie można monitorować realizację programu.
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3. Spójność z dokumentami strategicznymi – założenia programowe
Potrzeba opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego wynika z konieczności dostosowania polityki ochrony środowiska na terenie powiatu
do zmieniających się przepisów prawa, aktualizacji dokumentów nadrzędnych oraz odpowiedzi
na niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym.
Do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju,
należą m.in.:
✓ Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);
✓ Polityka energetyczna Polski do 2040 roku;
✓ Polityka ekologiczna Państwa 2030;
✓ Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”;
✓ Strategia produktywności 2030 (PROJEKT);
✓ Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku;
✓ Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030;
✓ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie
zrównoważony;
✓ Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030;
✓ Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030;
✓ Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020;
✓ Inne dokumenty strategiczne, sektorowe i programowe
Poniżej przedstawiono główne cele i założenia polityki środowiskowej wpisane w szereg
dokumentów strategicznych i programowych, do których nawiązuje niniejszy POŚ.

3.1

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.)5

Głównym celem strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski
przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym
i terytorialnym.
Cel szczegółowy I: Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane
i doskonałość organizacyjną
Cel szczegółowy II: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
Cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu
i gospodarczemu
Cele w obszarach wpływających na osiągnięcie celów Strategii:
• Kapitał społeczny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego, w tym:
− lepsze dopasowanie edukacji i uczenia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki,
− poprawa zdrowia obywateli,
• Transport: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług
związanych z przewozem towarów i pasażerów, w tym:
− budowa zintegrowanej sieci transportowej,
• Energia: Zrównoważenie systemu energetycznego Polski, w tym:
− poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej,
• Środowisko: Rozwój potencjału naturalnego na rzecz obywateli i przedsiębiorców, w tym:

5 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2017 r. poz. 260)

strona | 12

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.
−
−
−
−
−
−
−

3.2

2021

zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód,
likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania,
zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego,
ochrona gleb przed degradacją,
zarządzanie zasobami geologicznymi,
gospodarka odpadami,
oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania pól
elektromagnetycznych.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku6

Celem polityki energetycznej jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności
gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko
przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Składowe celu obejmują
zmniejszenie udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do 50-60% w 2030 r., zwiększenie udziału
energii odnawialnej do 21-23% w 2030 r., wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji
CO₂ o 30% do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r.
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•
•

3.3

pokrycie zapotrzebowania na zasoby energetyczne
pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną
pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny, ropę naftową i paliwa ciekłe
obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz bezpieczeństwo pracy systemu
obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz dywersyfikacja struktury wytwarzania energii
powszechny dostęp do ciepła oraz niskoemisyjne wytwarzanie ciepła w całym kraju.

Polityka ekologiczna Państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej7

Cel główny: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców
Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
• Kierunek interwencji – Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu
do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,
• Kierunek interwencji – Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne
zmniejszenie ich oddziaływania,
• Kierunek interwencji – Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,
• Kierunek interwencji – Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa
biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej.
Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.
• Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym
ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,
• Kierunek interwencji – Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
• Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
• Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie
polityki surowcowej państwa,

6 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.
(M.P. z 2021 r. poz. 264)
7 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii
rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (M.P. z 2019 r. poz. 794)
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• Kierunek interwencji – Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnienie najlepszych
dostępnych technik BAT.
Cel szczegółowy III: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich
oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.
Cel horyzontalny I: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji ekologicznych społeczeństwa.
Cel horyzontalny II: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania
instrumentów ochrony środowiska.

3.4

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”8

„Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki” bezpośrednio wpisuje się w priorytet unijnej
strategii rozwoju „Europa 2020”, którym jest inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu.
Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej
gospodarki
• Kierunek działań – Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych
i innowacyjnych,
• Kierunek działań – Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin publicznych
mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki.
Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
• Kierunek działań – Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. "bardziej zieloną
ścieżkę", zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,
• Kierunek działań – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania,
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia.

3.5

Strategia produktywności 2030 (PROJEKT)

Cel główny to progresywny wzrost produktywności w warunkach gospodarki: neutralnej
klimatycznie, o obiegu zamkniętym, opartej na danych.
Cele szczegółowe w obszarze Zasoby naturalne (ziemia i surowce):
• wzrost wydajności surowcowej gospodarki,
• wzrost wykorzystania surowców odnawialnych i biomasy w gospodarce.

3.6

Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku9

Jest to dokument planistyczny, który stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania
krajowymi dokumentami strategicznymi. Transport jest wskazany jako jeden z najistotniejszych
czynników wpływających na rozwój gospodarczy kraju, a dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa
wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju oraz przyczynia się do wzmocnienia
konkurencyjności polskiej gospodarki. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku
wyznacza najważniejsze kierunki interwencji i działań oraz ich koordynacji w zakresie osiągnięcia celu
głównego. Wyznaczone kierunki interwencji są komplementarne i nie można realizować żadnego z nich
w oderwaniu od całej Strategii. Celem głównym jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego,
zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego.
• Kierunek interwencji 1 - budowa zintegrowanej sieci transportowej,
8 Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
„Dynamiczna Polska 2020” (M.P. z 2013 r. poz. 73)
9 Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju
transportu do 2030 roku” (M.P. z 2019 r. poz. 1054)
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Kierunek interwencji 2 - poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
Kierunek interwencji 3 - zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności,
Kierunek interwencji 4 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i przewożonych towarów,
Kierunek interwencji 5 - ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,
Kierunek interwencji 6 - poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na transport.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 203010

Głównym celem jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów
jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego
oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.
Cel 1: Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej
• Kierunek interwencji – zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym,
Cel 2: Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska
• Kierunek interwencji – rozwój infrastruktury społecznej i rewitalizacja wsi i małych miast,
• Kierunek interwencji – zrównoważone gospodarowania i ochrona zasobów środowiska,
• Kierunek interwencji – adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom,
Cel 3: Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa
• Kierunek interwencji – wzrost umiejętności i kompetencji mieszkańców wsi,
• Kierunek interwencji – budowa i rozwój zdolności do współpracy w wymiarze społecznym
i terytorialnym.

3.8

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030: Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialnie zrównoważony11

Jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa, którą należy rozumieć
jako skoordynowane działanie wszystkich podmiotów na rzecz rozwoju poszczególnych regionów. Celem
głównym jest efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów dla osiągania
zrównoważonego rozwoju kraju, co będzie sprzyjało osiąganiu spójności w wymiarze społecznym,
gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.
Cel 1: Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym
• Kierunek interwencji 1.1. – Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo,
• Kierunek interwencji 1.4. – Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych,
• Kierunek interwencji 1.5. – Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych
i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów,
Cel 2: Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
• Kierunek interwencji 2.3. – Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego
na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach,
Cel 3: Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie
• Kierunek interwencji 3.2. – Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju
na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

10 Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 1150)
11 Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 1060)
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Dokument strategiczny przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju
społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyka, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale również z myślą
o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego
środowiska, ale również wzrost gospodarczy. Realizuje działania UE, które obejmują poprawę odporności
państw na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk
pogodowych oraz redukcja kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych. Celem głównym jest
zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa
w warunkach zmian klimatu.
•
•
•
•

Cel 1: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska,
Cel 2: Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich,
Cel 3: Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu,
Cel 4: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian
klimatu,
• Cel 5: Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu,
• Cel 6: Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.

3.10 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-203012
Dokument ustanawia stabilne ramy będące sprzyjającym otoczeniem dla zrównoważonej,
ekonomicznie efektywnej i sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Został
opracowany w oparciu o obowiązujące krajowe strategie i opracowywane dokumenty strategiczne.
Przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania odnoszące się do pięciu wymiarów.
Wymiar „obniżenie emisyjności”: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania
węgla kamiennego i brunatnego, a także rozwój biopaliw i OZE,
Wymiar „efektywność energetyczna”: ograniczenie zużycia energii, rozwój ekologicznych
i efektywnych systemów ciepłowniczych oraz produkcji ciepła w kogeneracji,
Wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”: zmniejszenie udziału węgla kamiennego w wytwarzaniu
energii,
Wymiar „wewnętrzny rynek energii”: ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego,
Wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”: zmniejszenie zużycia energii
i surowców.
3.11 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.13
Głównym celem tworzenia Programu Ochrony Środowiska jest dążenie do poprawy stanu
środowiska w województwie, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona
i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Dokument jest podstawą
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na obszarze województwa. Ocenia stan środowiska,
określa cele oraz wyznacza kierunki adaptacji wobec nasilających się zmian klimatycznych.
Cele:
• Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian
klimatu oraz osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu,
12 Minister Aktywów Państwowych 30 grudnia 2019 r. przekazał do Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii
i klimatu na lata 2021-2030, dokument został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r.
13 Uchwała nr 3/17 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie programu ochrony środowiska
dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu
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• Ochrona przed hałasem,
• Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem
elektromagnetycznym,
• Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona
przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą,
• Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,
• Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,
• Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi
zmianami klimatu,
• Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
uwzględniając zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego,
• Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej, prowadzenie trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej oraz zwiększenie lesistości,
• Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i minimalizacja ich skutków.

3.12 Inne dokumenty strategiczne i programowe
Do innych dokumentów, z których celami i działaniami jest spójny niniejszy dokument należą:
• Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) (Uchwała nr 34 Rady
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania
zanieczyszczenia powietrza (M.P. z 2019 r. poz. 572))
• Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku- Innowacyjne Mazowsze (Uchwała
Nr 158/13 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do 2030 roku)
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (Uchwała Nr 22/18 Sejmiku
Woj. Maz. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego
Województwa Mazowieckiego)
• Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020
• 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)
• 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 których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 9600)
• 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, o których mowa w art. 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)
• 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)
• 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 linii kolejowych zaliczanych do obiektów,
których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (Dz.Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 12170)
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• 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.Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3318)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911)
• Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PROJEKT)
• Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PROJEKT)
• Plan zarządzenia ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841))
• Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju 2016
• Aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (Obwieszczenie Ministra
Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych (M.P. z 2017 r. poz. 1183)
• Aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych – AKPOŚK 2020 (PROJEKT,
https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniudecyzji/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-viakposk/)
• Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów 2014
• Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (Uchwała nr 213 Rady
Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia „Programu ochrony
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata
2015-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 1207))
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4. Charakterystyka ogólna Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4.1 Położenie administracyjne i fizyczno-geograficzne
Powiat Warszawski Zachodni położony jest w środkowo-zachodniej części województwa
mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 53 379 ha (534 km²), co stanowi 1.5% powierzchni województwa
mazowieckiego. Na terenie powiatu znajduje się 7 gmin, z czego 4 są gminami wiejskimi: Izabelin, Stare
Babice, Leszno i Kampinos, natomiast 3 gminami miejsko-wiejskimi: Łomianki, Ożarów Mazowiecki
i Błonie.

Województwo
mazowieckie

Powiat
Warszawski
Zachodni

Gmina
Łomianki
Gmina
Izabelin

Gmina
Kampinos

Gmina
Leszno

Gmina
Stare Babice
Gmina
Ożarów Mazowiecki

Gmina
Błonie

Rysunek 1. Położenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na tle województwa i podział na gminy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych mapy.geoportal.gov.pl.

Powiat Warszawski Zachodni otacza 7 gmin wiejskich, 2 miejsko-wiejskie i 2 miasta należące
do 5 powiatów oraz 4 dzielnice miasta na prawach powiatu:
•

Powiat Legionowski (gmina wiejska Jabłonna) – od północy

•

Powiat Nowodworski (gminy wiejskie: Czosnów i Leoncin) – od północnego-zachodu

•

Powiat Sochaczewski (gminy wiejskie: Brochów, Sochaczew i Teresin) – od zachodu

•

Powiat grodziski (gmina wiejska Baranów i miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki) – od południa

•

Powiat Pruszkowski (gmina miejsko-wiejska Brwinów i miasta: Pruszków i Piastów) –
od południowego-wschodu

•

Miasto Warszawa (dzielnice: Ursus, Bemowo, Bielany i Białołęka) – od wschodu.
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Powiat Legionowski
Powiat Nowodworski

Miasto
Stołeczne
Warszawa

Powiat Warszawski Zachodni

Powiat
Sochaczewski

Powiat Pruszkowski

Powiat Grodziski

Rysunek 2. Położenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na tle sąsiednich powiatów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych mapy.geoportal.gov.pl.

Gmina Jabłonna
Gmina Czosnów
Gmina
Brochów

Gmina Leoncin

Białołęka

Bielany

Powiat Warszawski Zachodni

Bemowo

Gmina
Sochaczew

Piastów
Gmina Teresin

Gmina Baranów

Ursus
Gmina
Brwinów

Pruszków

Gmina
Grodzisk Mazowiecki
Rysunek 3. Jednostki administracyjne otaczające Powiat Warszawski Zachodni.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych mapy.geoportal.gov.pl.
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Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski, Powiat Warszawski Zachodni znajduje
się w następujących jednostkach:
▪
▪
▪
▪
▪

megaregion – Pozaalpejska Europa Środkowa;
prowincja – Niż Środkowoeuropejski;
podprowincja – Niziny Środkowopolskie;
makroregion – Nizina Środkowomazowiecka;
mezoregion – Kotlina Warszawska, Równina Łowicko-Błońska i Równina Warszawska

Większość terenu powiatu znajduje się na terenie Równiny Łowicko-Błońskiej. W przeciwieństwie
do Równiny Warszawskiej, która zbudowana jest głównie z glin zwałowych i piasków sandrowych
zlodowaceń środkowopolskich, Równina Łowicko-Błońska poza glinami i osadami fluwioglacjalnymi
posiada znaczne obszary pokryte przez osady stożków napływowych (w części południowej) oraz osady
zastoiskowe związane z Zastoiskiem Warszawskim (w części północnej). Natomiast część północna
powiatu należy do Kotliny Warszawskiej wypełnionej osadami wód płynących Pradoliny WarszawskoBerlińskiej z okresu zlodowaceń północnopolskich oraz współczesnymi osadami Wisły i osadami
eolicznymi.
Bezwzględna wysokość terenu powiatu wynosi od 70 do 110 m n. p. m., zaś izohipsy na większości
terenu układają się równoleżnikowo o wartości rosnącej w kierunku południowym oraz południowowschodnim. Najniżej położona jest północna część powiatu znajdująca się w obrębie pradoliny (wysokość
do 80 m n.p.m.) i obejmująca północne części gmin: Kampinos, Leszno, Izabelin i Łomianki. Najwyżej
natomiast znajdują się tereny Równiny Warszawskiej (powyżej 100 m n.p.m.) w obrębie wschodnich części
gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Śmieciowa (Wysypisko
Radiowo) o wysokości względnej 55 m. (iwaw.pl).

Kotlina Warszawska

Równina Łowicko-Błońska

Równina
Warszawska

Rysunek 4. Położenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geologia.pgi.gov.pl.
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4.2 Struktura użytkowania terenu
Tabela 1. Struktura użytkowania terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Wyszczególnienie

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia ogólna
Użytki rolne, w tym:
grunty orne
sady
łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami
rowy
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
Inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
tereny komunikacyjne – drogi
tereny komunikacyjne - kolejowe
tereny przeznaczone pod zabudowę drogową lub kolejową
Grunty pod wodami, w tym:
powierzchniowymi płynącymi
powierzchniowymi stojącymi
Nieużytki
Pozostałe
Źródło: dane Powiatu Warszawskiego Zachodniego i GUS (bdl.stat.gov.pl).

53 365
31 083
23 964
584
3 365
1 634
1 242
0
294
14 673
13 889
784
6 305
2 742
638
754
200
62
1 685
140
84
459
403
56
816
29

Największą część terenu powiatu stanowią użytki rolne, które zajmują 58% powierzchni, z czego
większość są to grunty orne. 27% zajmują lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, 12% grunty
zabudowane i zurbanizowane, pozostałe 3% są to grunty pod wodami oraz nieużytki. Grunty rolne
przeważają na terenie większości gmin poza Izabelinem, gdzie większość stanowią grunty leśne
oraz zadrzewione i zakrzewione. Grunty leśne zajmują również znaczną część gminy Leszno. Grunty
zabudowane i zurbanizowane największą część terenu gminy stanowią w gminie Łomianki oraz Ożarów
Mazowiecki.
Tereny prawnie chronione ustanowiono na 46,7% powierzchni powiatu. Obejmują one głównie
Puszczę Kampinoską położoną w północnej część powiatu, użytki rolne wzdłuż południowej granicy
Puszczy oraz dolinę Wisły. Teren Puszczy Kampinoskiej podlega ochronie w ramach różnych form ochrony
przyrody jednocześnie, tj. Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000.
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4.3 Demografia

Rysunek 5. Zmiana liczby ludności Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przestrzeni ostatnich 11 lat.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (bdl.stat.gov.pl).

Liczba ludności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego rośnie, gęstość zaludnienia
również, w roku 2020 wynosiła 225 osób na km² i jest wyższa niż dla województwa mazowieckiego
(153 os./km²).
Liczba ludności
[os.] (2020)

Stosunek liczby
ludności w roku
2010 do roku
2020 [%]

Gęstość
zaludnienia
os/km² (2020)

Kobiety
[os.] (2020)

Mężczyźni
[os.] (2020)

Tabela 2. Charakterystyka demografii na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Łomianki
Ożarów
Mazowiecki
Błonie
Stare
Babice
Izabelin

27 705

85,9

713

51,9

48,1

21,2

20,7

64,2

58,8

14,6

20,5

26 151

81,5

367

52,3

47,7

18,5

22,6

65,2

58,1

16,3

19,3

21 610

96,1

253

52,4

47,6

18,5

19,3

63,2

57,8

18,3

22,9

19 605

86,3

309

51,4

48,6

21,8

21,7

63,9

58,9

14,3

19,4

10 560

97,9

162

51,7

48,3

21,0

18,9

63,4

58,9

15,6

22,2

Leszno

10 165

99,2

81

51,7

48,3

21,0

19,6

64,5

59,8

14,5

20,6

Kampinos
4 348
96,7
51
50,7
49,3
21,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (bdl.stat.gov.pl).

18,2

61,7

60,7

17,0

21,1

Gmina

Procentowy udział [%]
Wiek
przedprodukcyjny

Wiek
Produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

2010

2020

2010

2020

2010

2020

We wszystkich gminach na terenie powiatu liczba ludności wzrasta. Najbardziej dynamicznie
w gminie Ożarów Mazowiecki zaś najwolniej w gminie Kampinos. W ciągu ostatnich 11 lat we wszystkich
gminach powiatu wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym, wzrósł również procentowy udział
tych osób w ogóle ludności, największy wzrost odnotowano w gminie Izabelin (o 6,6 punktu
procentowego). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wzrasta na terenie gmin Błonie, Łomianki, Stare
Babice i Ożarów Mazowiecki, udział procentowy osób w tym wieku wzrasta w gminach Błonie, Stare Babice
i Ożarów Mazowiecki. Liczba osób w wieku produkcyjnym (od 18 lat do wieku emerytalnego) wzrasta
w gminach Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, spada natomiast w pozostałych gminach.
Procentowy udział osób w wieku produkcyjnym we wszystkich gminach spada, największy spadek
na przestrzeni ostatnich 11 lat zanotowała gmina Ożarów Mazowiecki, najmniejszy natomiast gmina
Kampinos. Największa gęstość zaludnienia występuje w gminie Łomianki, zaś najmniejsza w gminie
Kampinos.
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4.4 Działalność gospodarcza
Według danych GUS w 2020 r. na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego było
zarejestrowanych 21 656 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej należało do sekcji handlu
oraz napraw pojazdów, działalności profesjonalnej, transportu i gospodarki magazynowej
oraz budownictwa. Największą liczbę podmiotów gospodarki narodowej na jednego mieszkańca
odnotowano w gminach Łomianki i Stare Babice.
W 2020 r. największą liczbę nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej odnotowano
na terenie gminy Łomianki oraz Ożarów Mazowiecki. W porównaniu do poprzednich lat, w 2020 roku
liczba nowo powstałych podmiotów była niższa, jednakże na przestrzeni ostatnich 10 lat, rok 2020
był rokiem z największą liczbą podmiotów gospodarki narodowej.
Tabela 3. Charakterystyka i rodzaje działalności gospodarczej na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w 2020 roku.
6 431
G – 1 411
M – 1 124
C – 640
F – 545
J – 418
0,24

Ożarów
Mazowiecki
4 414
G – 1 161
M – 515
F – 430
C – 347
H - 319
0,17

2 978
G – 809
H – 340
M – 310
F – 300
C – 267
0,14

Stare
Babice
3 993
G – 937
M – 704
F – 369
C – 357
J – 243
0,21

381

306

135

247

Gmina

Łomianki

Liczba podmiotów w 2020 r. [szt.]
Przeważające sekcje podmiotów
gospodarczych w 2020 r.
Liczba podmiotów na mieszkańca [szt./os.]
Liczba nowo powstałych podmiotów
w 2020 r. [szt.]

Błonie

Izabelin

Leszno

Kampinos

2 028
G – 468
M – 357
C – 172
F – 165
J – 135
0,19

1 322
G – 288
M – 196
F – 142
H – 120
J - 88
0,13

490
G – 113
F – 75
H – 50
M – 50
C - 44
0,11

106

82

20

Legenda: C- przetwórstwo przemysłowe, F- budownictwo, G- handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle, H- transport, gospodarka magazynowa, J- informacja i komunikacja, M- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Źródło: dane GUS (bdl.stat.gov.pl).

4.5 Działalność gospodarcza mogąca stanowić zagrożenie dla środowiska
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego występują zakłady produkcyjne, które posiadają
instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
lub środowiska jako całości. Wyszczególniono je w tabeli 4. Na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego występują ponadto zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej- omówione w rozdziale 5.10.
Tabela 4. Instalacje posiadające pozwolenie zintegrowane na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
według stanu na 25.06.2021 r.
Nazwa podmiotu

Adres

REMONDIS Electrorecycling
Sp. z o.o./Zakład
przetwarzania w Błoniu

ul. Ekologiczna 2,
05-870 Błonie

Mars Polska Sp. z o.o.
Emsur Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w m. Józefowie
BIOTON Spółka Akcyjna/
Zakład Biotechnologii
w Macierzyszu

ul. Stefana Batorego 21,
Pass, 05-870 Błonie
ul. Lipowa 34,
05-860 Józefów,
gm. Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 12, 05-850
Ożarów Mazowiecki

Działalność
Gospodarowanie zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
bateriami i akumulatorami
Produkcja jedzenia dla zwierząt
(instalacja nie oddana do użytku)

Właściwy dla zakładu
organ ochrony środowiska
Marszałek Województwa
Mazowieckiego
Starosta Warszawski
Zachodni

Produkcja opakowań elastycznych

Starosta Warszawski
Zachodni

Biotechnologia i medycyna

Marszałek Województwa
Mazowieckiego

ul. Spółdzielcza 4,
Polpharma Biologics Warsaw
Marszałek Województwa
Duchnice, 05-850 Ożarów
Biotechnologia i medycyna
Sp. z o.o.
Mazowieckiego
Mazowiecki
Ferma Drobiu Mirosław
Marszałek Województwa
Koźlakiewicz w m. Kiełpin
Kiełpin, 05-092 Łomianki
Hodowla drobiu
Mazowieckiego
gm. Łomianki
Źródło: Rejestr instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane według stanu na 25.06.2021, dane.gov.pl
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Dziedzictwo kulturowe

Większość zabytków wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) obejmuje parki
i pałace oraz kościoły i cmentarze z XVIII-XX w. Na dziedzictwo kulturowe Powiatu Warszawskiego
Zachodniego składają się zabytki wymienione w tabeli 5.
Tabela 5. Zabytki nieruchome Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpisane do rejestru zabytków.
Gmina

Błonie

Izabelin

Kampinos

Miejscowość

Błonie

~ zespół kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy, ul. Poselska, nr rej.: 1002/129 z 9.06.1958:
kościół, XIII-XVIII w.; dzwonnica, XVIII w.,
~ cmentarz parafialny, 1760-XX w., ul. Towarowa, nr rej.: 1335 z 8.12.1989
~ cmentarz żydowski, XIX-XX w., ul. Polna, nr rej.: 1386 z 26.07.1989
~ ratusz, I poł. XIX w., Rynek 6, nr rej.: 1003/492/62 z 26.03.1962
~ dom z ogrodem, poł. XIX w., ul. Norwida 1 (d. Okrzei 3A), nr rej.: 1261-A z 6.05.1985

Faszczyce

~ park, ok. XIX w., nr rej.: 989 A z 29.09.1979

Nowy Łuszczewek ~ zespół dworski (nr 18), nr rej.: A-906 z 10.03.2010: dwór, początek XX w.; park, poł. XIX w.
Pass

~ zespół pałacowy, 1834-1835, nr rej.: 1073/610/62 z 4.04.1962: pałac; park

Piorunów

~ park dworski, początek XX w., nr rej.: 1307-A z 20.05.1987

Radonice

~ zespół dworski, 1930, nr rej.: A-1624 z 30.01.1997: drewniany dworek (nr 48); ogród

Rokitno

~ zespół kościoła pw. św. Jakuba i NMP, 1693-1709, 1729-1797, 1881-1884, nr rej.: 1099/498
z 23.03.1962: kościół; cmentarz kościelny; dzwonnica, I poł. XVIII w., 1911-1913, nr rej.:
A- 1556 z 30.01.2020
~ cmentarz parafialny rzymsko-katolicki, nr rej.: 1463 z 20.02.1991

Laski

~ kaplica drewniana w Zakładzie Dzieci Niewidomych, 1922-1925, nr rej.: A-1625 z 7.03.1997
~ cmentarz Zakładu dla Niewidomych, 1924, nr rej.: 1583 z 21.10.1994
~ cmentarz wojenny z II wojny światowej, 1939-1944, nr rej.: 1572 z 17.05.1994

Granica

~ obiekty drewniane na terenie wsi, XIX/XX w., nr rej.: 1268-A z 24.07.1985: chałupa;
leśniczówka

Kampinos

~ drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP, XVIII, XIX w., nr rej.: 1041/604/62 z 4.04.1962
~ ogród nieistniejącej plebanii, II poł. XIX w., ul. Chopina 21, nr rej.: 1239 z 20.01.1984
~ zespół dworski, XVIII w., nr rej.: A-465 z 4.04.1962: dwór; park

Łazy

~ zespół dworski, nr 54, II poł. XIX w., nr rej.: A-661 z 10.09.1998: oficyna; park

Podkampinos

~ zespół dworski, początek XX w., nr rej.: 1532 z 28.09.1992: drewniany dwór (otynkowany);
park z dwoma alejami dojazdowymi

Strzyżew

~ zespół dworski, I poł. XIX w., nr rej.: 1109/611/62 z 4.04.1962: dwór; park

Leszno

~ kościół parafialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 1894-1898, ul. Warszawska 1,
nr rej.: 1645-A z 9.01.1998
~ zespół pałacowy, XVIII-XIX w., ul. Fabryczna 1, nr rej.: 1525-A z 17.07.1992: park;
ogrodzenia; brama wjazdowa; pałac, nr rej.: 1054/495/62 z 26.03.1962

Rochale Wielkie

~ park dworski, XIX w., nr rej.: 987-Az 14.08.1979

Zaborów

~ kościół parafialny pw. św. Anny, 1791, nr rej.: 1119/499/62 z 23.03.1962
~ cmentarz parafialny rzymsko-katolicki, nr rej.: 1465 z 20.02.1991
~ zespół pałacowo-folwarczny: zespół pałacowy, nr rej.: 1118/500/62 z 23.03.1962: pałac,
1903; park, I poł. XIX w., zespół folwarczny, XIX/XX w., nr rej.: 1600-A z 29.11.1995: oficyna;
wozownia; spichrz; stodoła; obora; dom mieszkalny
~ zespół szkolny, nr rej.: 2-A z 25.10.2000: stara szkoła, 1850; nowa szkoła, 1935; ogród
szkolny (teren); ogrodzenie

Zaborówek

~ zespół pałacowy, XIX w., nr rej.: 1120/1097 z 29.04.1975: pałac; park

Dąbrowa Dolna

~ willa z ogrodem, ul. Dolna 41, nr rej.:1459-A z 27.12.1990

Dąbrowa Leśna

~ drewniana willa z ogrodem, 1927, ul. Pionierów 22, nr rej.: 1227 z 2.05.1983

Kiełpin

~ zespół cmentarza rzymsko-katolickiego, nr rej.: 1376 z 26.07.1989: cmentarz, początek
XIX w.; drewniana dzwonnica, po 1930 r.

Łomianki

~ willa z ogrodem, początek XX w., ul. Racławicka 15, nr rej.: 1265 z 3.03.1986

Leszno

Łomianki

Zabytki
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Duchnice

~ zespół pałacowy, II poł. XIX w., ul. Ożarowska 47, nr rej.: A-1410 z 22.02.2018: pałac;
pozostałości parku z aleją dojazdową

Gołaszew

~ zespół dworski, poł. XIX w., nr rej.: 1014/494/62 z 26.03.1962: dwór; park

Ożarów
Mazowiecki

~ cmentarz wojenny z II wojny światowej, 1939 r., ul. Umiastowska, nr rej.: 1573 z 27.02.1996
~ zespół dworski, początek XX w., ul. Poniatowskiego 1, nr rej.: 1359-A z 19.08.1988:
murowano-drewniany dwór; oficyna; park
~ willa „Wilśniaczek”, 1930, ul. Kusocińskiego 5, nr rej.: A-1359 z 9.11.2017

Pilaszków

~ zespół dworski, XIX w., nr rej.: 1081/497/62 z 26.03.1962: dwór; park

Płochocin

~ budynek dworca kolejowego, 1953, ul. Długa 3, nr rej.: A-1559
~ zespół pałacowo-folwarczny, poł. XIX w., nr rej.: A-1641 z 7.10.1997: pałac; park;
dwa budynki gospodarcze; drewniany spichrz
~ kuźnia, XIX w., ul. Zabytkowa 1, nr rej.: 1082/321/61 z 20.12.1961

Borzęcin Duży

~ kościół pw. św. Wincentego Ferrariusza, 1852-1855, nr rej.: 1201 z 3.11.1982
~ cmentarz rzymsko-katolicki, XVIII-XX w., nr rej.: 1464 z 20.02.1991
~ kaplica grobowa na cmentarzu, I poł. XIX w., nr rej.: 1004/493/62 z 26.03.1962

Lipków

~ kościół pw. św. Rocha, XVIII w., nr rej.: 1058/375/62 z 10.03.1962
~ zespół dworski, XVIII-XIX w., nr rej.: 1057/48 z 19.05.1956: dwór (obecnie plebania);
oficyna, park

Stare Babice

~ kościół parafialny pw. NMP, XIX/XX w., nr rej.: 1001/374 z 10.03.1962
~ cmentarz z II wojny światowej, nr rej.: 1582 z 8.11.1994

Zielonki

~ zespół pałacowy, poł. XIX w., nr rej.: 1124/501/62 z 23.03.1962 i 16.06.1997: pałac; park

Źródło: Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków- stan na 31 czerwca 2021 r., woj. mazowieckie, nid.pl (Zabytki
w Polsce, rejestr zabytków, zestawienia zabytków nieruchomych).
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5. Ocena stanu środowiska
5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza
5.1.1

Warunki klimatyczne i zmiany klimatu

Według podziału R. Gumińskiego, Powiat Warszawski Zachodni znajduje się na obszarze środkowej
dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Według Wiszniewskiego i Chełchowskiego (1987) obszar ten jest
pograniczem regionów: Mazowiecko-Podlaskiego i Wielkopolsko-Mazowieckiego, zaś według Wosia
(1993) regionem Środkowomazowieckim. Dzielnica środkowa charakteryzują się okresem wegetacyjnym
trwającym około 210-220 dni, zaś okresem przymrozkowym – około 100-110 dni. Według danych
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) średnia temperatura roczna wynosi około 8°C, zaś
średnie opady między 500 a 550 mm, z czego największa suma pojawia się w miesiącach letnich (Warunki
naturalne rolnictwa). Teren powiatu leży na obszarze o wpływach kontynentalnych (Okołowicz i Martyn
1979).

Powiat
Warszawski
Zachodni

Rysunek 6. Położenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na tle dzielnic rolniczo-klimatycznych.
Legenda: I- Szczecińska, II- Zachodniobałtycka, III- Wschodniobałtycka, IV- Pomorska, V- Mazurska, VI- Nadnotecka, VII- Środkowa,
VIII- Zachodnia, IX- Wschodnia, X- Łódzka, XI- Radomska, XII- Lubelska, XIII- Chełmska, XIV- Wrocławska, XV- Częstochowsko-Kielecka,
XVI- Tarnowska, XVII- Sandomiersko-Rzeszowska, XVIII- Podsudecka, XIX- Podkarpacka, XX- Sudecka, XXI- Karpacka.

Źródło: Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski według R. Gumińskiego (1948).

Obszar Polski znajduje się w zasięgu klimatu umiarkowanego przejściowego charakteryzującego się
sezonowością. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w 2020 roku średnia
roczna temperatura powietrza na terenie powiatu wyniosła ponad 10°C, natomiast roczna suma opadów
od 500 do 650 mm. Najwyższe temperatury powietrza mogły przekraczać 28°C, najniższe natomiast
nie spadały poniżej -3°C (Biuletyn monitoringu klimatu Polski rok 2020). W porównaniu do roku 2019
(Biuletyn monitoringu klimatu Polski rok 2019), w którym suma opadów nie przekroczyła 400 mm i który
był rokiem bardzo suchym, rok 2020 był rokiem wilgotnym. Pod względem temperatur rok 2020
był podobnie jak 2019 ekstremalnie ciepły.
Zmiany klimatu
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
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od 1 do ponad 2°C w porównaniu do lat 1981-2010, z czego na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego wynosiły ponad 2°C. Za zmiany klimatu odpowiada głównie koncentracja w atmosferze
dwutlenku węgla CO₂ oraz innych gazów cieplarnianych, które pochodzą głównie ze spalania paliw
kopalnych oraz wylesiania (Climate change evidence & causes). Podstawowym celem jest więc
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Jest to
możliwe do osiągnięcia dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, np.: poprzez termomodernizację
budynków, budowie odnawialnych źródeł energii, zmniejszeniu ruchu komunikacyjnego, np.: poprzez
komunikację zbiorową i elektromobilności.
Zjawiska ekstremalne
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 (Program przeciwdziałania niedoborowi wody,
Ministerstwo
Infrastruktury
2021,
projekt
w
trakcie
konsultacji
społecznych,
www.gov.pl/web/infrasktruktura/obwieszczenie-z-5-lipca-2021-r). Według danych gmin Powiatu
Warszawskiego Zachodniego zebranych w poniższej tabeli, na ich terenie w ostatnich latach dochodziło
do strat powodowanych przez zjawiska ekstremalne.
Tabela 6. Liczba gospodarstw na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotkniętych przez zjawiska
ekstremalne w latach 2017-2020.
Gmina

Liczba gospodarstw poszkodowanych
2017

2018

2019

2020

Błonie

-

Susza- 56

Susza- 50

-

Izabelin

-

-

Kampinos

Przymrozki wiosenne- 19
Deszcze nawalne- 1

Susza- 73

Leszno

Deszcze nawalne- 3

Susza- 55

Łomianki
Ożarów
Mazowiecki
Stare Babice
Susza- 4
Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Przymrozki wiosenne- 14
Przymrozki wiosenne- 10
Susza- 113
Deszcze nawalne- 28
Wichury- 1
Susza- 76
Deszcze nawalne- 39
-

-

-

Deszcze nawalne- 65

-

Deszcze nawalne- 40

W ostatnich latach odnotowano straty powodowane przez suszę (dokładne omówienie zagadnienia
znajduje się w rozdziale Gospodarowanie wodami), deszcze nawalne, przymrozki wiosenne i wichury.
Odnotowano również występowanie pożarów. Na terenie gminy Kampinos trzykrotnie płonęły uprawy
rolnicze i dwa razy lasy, na terenie gminy Leszno pożary lasów wystąpiły w ostatnich czterech latach
15 razy. Dodatkowo w ostatnich latach na terenie obu gmin stwierdzono przypadki nielegalnego wypalania
traw, na terenie gminy Kampinos było to około 60 incydentów, natomiast na terenie gminy Leszno 31.
Według informacji Straży Pożarnej tylko po burzy 23 czerwca 2020 r. na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego było ponad 200 interwencji (wiadomości.onet.pl/warszawa/).
5.1.2

Ocena stanu jakości powietrza

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Poś oceny jakości powietrza14 dokonuje GIOŚ w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska (PMŚ)15, który wyniki swoich badań zgodnie z art. 89 ustawy Poś przedstawia
w corocznych raportach. W województwie mazowieckim ocena dokonywana jest w 4 strefach. Obszar
Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w strefie mazowieckiej.

14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2021 r. poz. 845)
15 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070)
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Powiat
Warszawski
Zachodni

Rysunek 7. Podział województwa mazowieckiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza.
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2020, powietrze.gios.gov.pl.

Pomiar jakości powietrza na terenie strefy odbywa się w 12 punktach, 3 z nich badają tło
pozamiejskie, 5 tło podmiejskie, z czego jedna jest stacją przemysłową oraz 4 miejskie. W 2020 r. na terenie
powiatu znajdował się jeden punkt badający jakość powietrza. W punkcie tym w miejscowości Granica
na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) (w zachodniej części powiatu) badane było tło
pozamiejskie. Blisko południowych granic powiatu znajdowała się ponadto stacja w Piastowie na ul.
Pułaskiego badająca tło podmiejskie oraz stacje badające powietrze na obszarze Aglomeracji
Warszawskiej. Wyniki oceny jakości powietrza przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Wyniki oceny jakości powietrza w strefie mazowieckiej za rok 2020
Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń
SO2

NO₂
NOx

CO

C6H6

PM10 PM2,5

Pb

As

O3

Cd

Ni

B(a)P

poziom
docelowy

poziom celu
długoterm.

A

A

C

A

D2

-

-

-

A

D2

Kryterium ochrona zdrowia
rok
2020

A

A

A

A

C

C1

A

A

Kryterium ochrona roślin
rok
2020

A

A

-

-

-

-

-

-

Legenda: SO₂- dwutlenek siarki, NO₂- dwutlenek azotu, NOₓ- tlenki azotu, CO- tlenek węgla, C₆H₆- benzen, PM10- pył zawieszony o średnicy ziaren
10 µm, PM2,5- pył zawieszony o średnicy ziaren 2,5 µm, PB- ołów, As- arsen, Cd- kadm, Ni- nikiel, B(a)P- benzo(a)piren, O₃- ozon.
− klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,
− klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.
− klasa C1 - stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku,
− klasa D2 - stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2020, powietrze.gios.gov.pl.

W 2020 roku, strefa mazowiecka 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 μg/m³ dla pyłu zawieszonego PM10
oraz przekroczenie docelowego stężenia średniorocznego powyżej 1 ng/m³ dla benzo(a)pirenu (B(a)P).
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Ponadto klasę C1 ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego dla pyłu
zawieszonego PM2,5 – faza II, czyli 20 μg/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 μg/m³ do osiągnięcia w 2020 roku.
Dla kryterium ochrony roślin strefa mazowiecka w roku 2020 uzyskała klasę A dla dwutlenku siarki
i tlenków azotu oraz klasę D2 względu na przekroczenie norm stężenia ozonu (6000 μg/m³*h dla AOT40,
tj. sumy różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m³ a wartością 80 μg/m³,
dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8:00 a 20:00, dla której stężenie jest większe
niż 80 μg/m³).
Roczna ocena jakości powietrza oparta jest na pomiarach manualnych i automatycznych w stałych
punktach monitoringu, modelowaniu matematycznym transportu i przemian substancji w powietrzu
oraz szacowaniu przestrzennego rozkładu stężenia zanieczyszczeń. Klasyfikacji stref dokonuje się
na podstawie najwyższych stężeń na terenie całej strefy, zatem zaliczenie strefy do klasy C nie oznacza,
że jakość powietrza na jej całym obszarze nie spełnia norm dla danego zanieczyszczenia. Bazując
na powyższych metodach określono, że na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie doszło
do przekroczenia poziomu dopuszczalnego 35 dni w roku ze stężeniem PM10 powyżej 50 μg/m³
ani stężenia średniorocznego powyżej 20 μg/m³ dla PM2,5. Stwierdzono natomiast przekroczenie poziomu
docelowego 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: Izabeliński Alarm Smogowy oraz Łomiankowski Alarm Smogowy. Dane dostępne
na stronach Izabelińskiego 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 PM10. Dobowy poziom dopuszczalny dla PM10 wynosi
50 μg/m³, poziom informowania 100 μg/m³, natomiast poziom alarmowy 150 μg/m³. Mimo występowania
dni z przekroczeniami wymienionych poziomów, w 2020 r. GIOŚ na podstawie modelowania nie stwierdził
przekroczenia na terenie obu gmin dopuszczalnej ilości 35 dni w skali roku ze stężeniem 24 godzinnym
powyżej 50 μg/m³ dla PM10.
Głównym źródłem B(a)P oraz pyłów zawieszonych jest spalanie paliw kopalnych w piecach o niskiej
sprawności, na stężenie pyłów zawieszonych wpływ ma również transport drogowy. Ozon zaś powstaje
w warunkach wysokiej temperatury i nasłonecznienia w obecności prekursorów ozonu, do których należą:
dwutlenek azotu, tlenek węgla, metan i lotne związki organiczne. Za przekroczenie poziomu docelowego
dla B(a)P oraz norm pyłów w sezonie grzewczym na terenie powiatu odpowiada więc obecność
przestarzałych źródeł ciepła. Za zanieczyszczenie ozonem może odpowiadać duże natężenie ruchu
komunikacyjnego i związana z tym obecność prekursorów ozonu (szczególnie dwutlenku azotu) oraz
zmiany klimatu.
Czujniki jakości powietrza
Na terenie powiatu, poza punktem monitoringu jakości powietrza GIOŚ na terenie gminy Kampinos,
umieszczone są inne czujniki badające jakość powietrza podające dane bieżące, które można odczytać na
stronach operatorów czujników oraz stronach gminnych. Lokalizacja czujników badających jakość
powietrza na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się na rysunku 8 i w tabeli 8.
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Legenda:
czujnik Airly
czujnik LookO2
czujnik inny

Rysunek 8. Rozmieszczenie czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie na podstawie airly.org/map/pl, looko2.com/heatmap.php, hornowek.aqi.eco/pl, sozp.pl/ozarow-mazowiecki/.

Tabela 8. Czujniki jakości powietrza zlokalizowane na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Czujniki jakości powietrza
Gmina

Liczba
[szt.]

Błonie

2

Błonie: ul. Rynek 6, ul. Szkolna 25A (lookO2)

Izabelin

16

Laski: ul. 3 Maja 43 (Airly), Izabelin C: ul. Środkowa 13 (lookO2), 13 czujników w miejscowości
Hornówek (jeden na ul. Szkolnej 2a należący do gminy, reszta sfinansowana z funduszu sołeckiego
sołectwa Hornówek), Izabelin B (czujnik Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania dostępny
dla jednostek zarządzania kryzysowego)

Kampinos

1

Granica (GIOŚ)

Leszno

4

Czarnów 7, Leszno: ul. Szkolna 10, Al. Wojska Polskiego 20 (Airly), Zaborów: ul. Stołeczna 180

Lokalizacja

Nowy Dziekanów: ul. Rolnicza 435, Dziekanów Leśny: ul. Mickiewicza 8, Łomianki: ul. Wiejska 12A,
ul. Warszawska 73 i 163, ul. Kolejowa 51, ul. Partyzantów 31, ul. Kościuszki 6, ul. Brukowa 2a,
Łomianki
14
ul. Malarska 26, ul. Wołodyjowskiego 4, Łomianki Dolne: ul. Fabryczna 24, Kiełpin: ul. Rolnicza 244A,
Sadowa: ul. Zagórze 18 (czujniki Airly)
Ożarów
Umiastów, Duchnice: ul. Duchnicka, Ożarów Mazowiecki: ul. Partyzantów oraz ul. Zielna i ul. 11
8
Mazowiecki
Listopada (czujniki lookO2), Bronisze: ul. Przyparkowa, Józefów: ul. Rokicka, Szeligi
Stare
Stare Babice: ul. Rynek 21, Borzęcin Duży: ul. Warszawska 697, Koczargi Stare: ul. Akacjowa 83 (czujniki
6
Babice
Airly), Mariew: ul. Kwiatowa 115, Lipków: ul. Husarska, Janów: ul. Gen. Maczka (czujniki lookO2)
Źródło: dane gmin, airly.org/map/pl, looko2.com/heatmap.php, hornowek.aqi.eco/pl, sozp.pl/ozarow-mazowiecki/.

Sieć gazowa
Przez teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebiega sieć gazowa, której charakterystykę
i wykorzystywanie w celach grzewczych przedstawiono w tabeli 9.
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Tabela 9. Charakterystyka sieci gazowej na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
GMINA

Błonie

Izabelin

Kampinos

Leszno

Łomianki

2016
2017
Długość czynnej sieci
gazowej ogółem [km]
2018
2019
2016
Liczba czynnych
2017
przyłączy do budynków
2018
[szt]
2019
2016
Liczba gospodarstw
2017
ogrzewanych gazem
2018
[gosp.]
2019
2016
Procent gospodarstw
2017
ogrzewanych gazem w
stosunku do gospodarstw 2018
korzystających z gazu [%] 2019
2016
Procent ludności
2017
korzystającej z gazu w
stosunku do ogółu
2018
ludności [%]
2019
Źródło: dane GUS (bdl.stat.gov.pl).

163,7
171,9
174,0
175,6
3 457
3 510
3 615
3 664
2 622
2 837
2 962
2 929
42,4
44,6
46,3
46,6
72,8
73,9
74,0
72,3

70,2
88,4
89,6
90,6
2 606
3 197
3 249
3 284
2 498
2 446
2 591
2 676
79,6
81,0
87,1
87,3
87,1
83,3
81,4
83,3

0
6,2
6,2
6,8
0
4
28
35
2
5
25
30
66,7
100,0
100,0
100,0
0,2
0,3
1,7
2,1

59,5
65,3
70,7
74,9
1 387
1 505
1 559
1 653
891
932
995
1 110
65,8
67,1
59,7
61,1
33,6
34,0
40,5
43,6

178,3
179,8
181,4
184,5
7 877
7 938
8 119
8 346
6 579
6 622
7 430
7 730
81,5
81,6
88,9
86,0
87,5
86,6
86,9
90,4

Ożarów
Mazowiecki
202,4
217,6
221,2
224,0
5 223
4 942
5 202
5 364
4 345
3 336
3 643
4 054
56,2
49.8
51,2
53,0
86,1
80,2
82,6
84,5

Stare
Babice
195,8
179,5
182,5
184,8
6 409
5 969
6 139
6 306
4 672
4 758
5 051
5 308
86,2
86.8
90,6
83.7
83,5
83,6
84,0
91,2

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 r. na terenie pięciu spośród siedmiu gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego
wykonano inwentaryzację źródeł ciepła. Na terenie gmin Leszno i Łomianki działanie takie planowane
jest na 2021 rok. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Wyniki inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
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92

3
37
(2)
323
(36)

Stare Babice

17
18
11
23
0

62
85
205
30
83
(1)

9

30

16

34

63

31

37

971

176
(8)

38

1 411
(40)

2 515

191
24
53
32
62
(2)

586

968

550

718

63
37
25
b.d.

1 668

1 341

153
115
258
61
155
(11)

728

1 338

446

571

492

Ożarów
Mazowiecki

Kampinos

619

Izabelin

1 028

Błonie

1 079

Kocioł na
paliwa stałe

Gmina
Liczba
urządzeń [szt.]
Bezklasowy
lub brak informacji
o sposobie ogrzewania
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Ekoprojekt
Piec, w tym wolnostojący
(z tego ekoprojekt)
Piec kaflowy
(z tego ekoprojekt)
Piecokuchnia
(z tego ekoprojekt)
Kominek
(z tego ekoprojekt)

5 604
55
189
143
531

6 888

7 627

38

377

67

3 126

139

5 004

245

OZE

Kocioł gazowy
4 371
2 651
170
6 442
Kocioł olejowy
48
53
82
46
Pompa ciepła
117
42
41
21
Kolektory słoneczne
63
26
17
128
Panele
34
b.d.
b.d.
fotowoltaiczne
Ogrzewanie elektryczne
271
283
58
23
Sieć ciepłownicza
69
1 078
Źródło: Raporty z realizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego
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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 Mazowieckiej uchwały antysmogowej16, instalacje na paliwa stałe nie spełniające wymogów
dla klasy 5 lub ekoprojektu mogą być wykorzystywane jedynie do końca 2027 roku. Instalacje wymagające
wymiany na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego przedstawione są w tabeli 11.
Tabela 11. Instalacje niespełniające wymogów Mazowieckiej uchwały antysmogowej.
Gmina

Błonie

Izabelin

Kampinos

Ożarów
Mazowiecki

Stare
Babice

Leszno

Łomianki

Liczba instalacji
wymagająca wymiany
do 2028 roku [szt.]

Kocioł centralnego
940
546
943
585
733
ogrzewania
Piec (w tym wolnostojący)
144
60
0
82
92
Piec kaflowy
3
9
30
16
Brak danych
Piecokuchnia
37
34
63
31
37
Kominek
289
971
168
38
1 371
Razem
1 413
1 643
1 243
684
2 239
Szacowana liczba kotłów do wymiany
według Programu ochrony powietrza dla
1 082
855
157
1 627
1 722
535
1 685
stref w województwie mazowieckim w
latach 2021-2026 [szt.]
Źródło: Raporty z realizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Program ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim.

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wymiany do 2028 r. wymagać może ponad 9 000
instalacji wykorzystujących paliwa stałe. Przedmiotowe dane są danymi szacunkowymi, gdyż
w odniesieniu do gmin Łomianki i Leszno dostępne są tylko dane dotyczące przewidywanej liczby kotłów
do wymiany według Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim17. Natomiast w
pozostałych gminach część użytkowników lokali lub budynków uniemożliwiła przeprowadzenie
inwentaryzacji lub nie udzieliła informacji na temat wykorzystywanego źródła ciepła.
Przeprowadzone inwentaryzacje ujawniły, że na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadal
był stosowany miał węglowy oraz węgiel brunatny, dotyczy to gmin Błonie, Kampinos i Stare Babice.
Na terenie gminy Ożarów Mazowiecki nie stwierdzono wykorzystywania niedozwolonego,
wg. Mazowieckiej uchwały antysmogowej, paliwa.
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 których następuje spalanie paliw (Dz.Urz.
Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600)
17 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)
16
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Budynki użyteczności publicznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w większości
posiadają ogrzewanie gazowe, olejowe oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).
Dodatkowo na terenie gminy Łomianki występują kotły na ekogroszek, zaś na terenie gminy Kampinos
jeden wymagający wymiany kocioł na miał węglowy. W żadnym z powiatowych budynków użyteczności
publicznej nie jest wykorzystywane paliwo stałe.
Tabela 12. Typ ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej.
Ożarów
Stare
Leszno
Łomianki
Mazowiecki
Babice
pompy ciepła,
kotły
kotły
kotły
Typ
kotły
kotły
kotły
kotły gazowe,
gazowe,
gazowe,
gazowe,
ogrzewania gazowe gazowe
gazowe
miał węglowy
olejowe
olejowe ekogroszek
Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Błonie

Izabelin

Kampinos

Powiat Warszawski
Zachodni
sieć ciepłownicza,
kotły gazowe
i olejowy

Inne źródła zanieczyszczeń powietrza
Przez teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebiegają drogi krajowe o ruchu dobowym
od 12 000 do ponad 70 000 pojazdów (natężenie ponad 70 000 pojazdów dotyczy autostrady i dwóch dróg
ekspresowych) oraz drogi wojewódzkie o intensywnym ruchu. Ze względu na wysoką gęstość zaludnienia
na drogach powiatowych i gminnych również panuje duży ruch. Transport drogowy stanowi źródło
głównie tlenków azotu i związanego z nim ozonu oraz pyłów, odpowiada również za pylenie wtórne.
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie występują zakłady produkcyjne mogące
wprowadzać znaczne ilości gazów lub pyłów do atmosfery. Niemniej jednak magazyny i bazy magazynowe
występujące na terenie powiatu należące do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej oraz zakłady produkcyjne mogą być zagrożone wystąpieniem pożaru.
Pożar może powodować emisję do atmosfery znaczącej ilości zanieczyszczeń, które mogą stanowić
zagrożenie dla mieszkańców. Niektóre z zakładów są ponadto źródłem odoru, co jest powodem skarg
mieszkańców odnośnie uciążliwości zapachowej.
Powiat Warszawski Zachodni graniczy bezpośrednio z Aglomeracją Warszawską. Według danych
IMGW w środkowej Polsce dominuje wiatr z kierunku zachodniego.
Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła
Ilość spalanego paliwa pozwalają ograniczyć działania termomodernizacyjne budynków, ograniczają
one straty ciepła i mogą obejmować ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien i drzwi
oraz wymianę źródła ciepła. Inwentaryzacja źródeł ciepła wykazała liczbę budynków, które jak dotąd
nie podlegały termomodernizacji. Na terenie pięciu zinwentaryzowanych gmin powiatu, stwierdzono
4 664 budynki, które nie podlegały żadnym działaniom termomodernizacyjnym.
Tabela 13. Termomodernizacja budynków na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Ożarów
Stare
Leszno Łomianki
Mazowiecki
Babice
3 697
3 214
1 284
7 719
6 875
Termomodernizacja Przeprowadzona
brak danych
budynków [szt.]
Brak
1000
504
204
2 832
124
Źródło: Raporty z realizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gminy

Błonie

Izabelin

Kampinos

Wymiana źródeł ciepła jest jednym z działań naprawczych zawartych w Programie ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim.
Tabela 14. Liczba wymienionych źródeł ciepła na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Błonie

Izabelin

2017 191, z czego 45
z klas 3-5
2018
26
i ekoprojekt,
2019
11
reszta
2020
58
bezklasowa
Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Liczba
wymienionych
źródeł ciepła
[szt.]
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Kampinos
Planowane
na 2021 r.

Ożarów
Mazowiecki
107
106
111

Stare
Babice
35
36
38

Leszno

Łomianki

-

-
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Gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego na swoim terenie w ostatnich latach taką wymianę
wspierały, istniała także możliwość uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Dane na
temat liczby wymienionych źródeł ciepła znajdują się w tabeli 14.
Energia odnawialna
W aspekcie ograniczania emisji gazów i pyłów do powietrza istotne jest wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii. Do OZE należy energia słońca, wiatru, wody, pochodząca z biomasy oraz geotermalna.
Powiat charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla elektrowni wiatrowych (Jakiel 2011)
i optymalnymi warunkami wietrzności o wartości ponad 3 m/s (Mapa wietrzności Polski). Z drugiej strony,
według Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, cisze atmosferyczne
występują częściej niż na pozostałym terenie województwa mazowieckiego. Wykorzystanie wiatru
ograniczone jest przepisami ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych18. Ograniczeniem jest
wysoka gęstość zaludnienia powiatu i liczne, położone w bliskiej odległości od siebie miejscowości.
Ponadto w północnej części powiatu znajduje się KPN. Na terenie powiatu nie występują duże elektrownie
wiatrowe.
Na terenie powiatu występują niekorzystne warunki do lokalizacji elektrowni wodnych.
Tabela 15. Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Liczba odnawialnych źródeł energii [szt.]
Budynki mieszkalne

Budynki użyteczności publicznej

Farmy fotowoltaiczne

Błonie
Izabelin

PC- 117, IF+KS- 128
PC- 42, IF+KS- 97

Planowane (Pass (5 i 8 kW) i Wawrzyszew (5 kW))
Planowane (1 o mocy ponad 1MW)

Kampinos

PC- 41, KS- 26

Leszno
Łomianki
Ożarów
Mazowiecki
Stare Babice

b.d.
b.d.

Istniejące IF o mocy 39,7 kW
Planowane 3 IF
Istniejące 4 PC o mocy 75,3 kW i
1 IF o mocy 5,94 kW
Istniejąca 1 IF o mocy 20 kW
Istniejąca 1 IF

PC- 21, KS- 17

b.d.

-

PC- 189, IF+KS- 674

Istniejąca 1 IF o mocy 5,2 kW

Planowane (Radiowo)

Planowane (Gawartowa Wola)
-

Legenda: PC- pompa ciepła, IF- instalacja fotowoltaiczna, KS- kolektor słoneczny.

Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na terenie powiatu wykorzystywane są pompy ciepła oraz instalacje wykorzystujące energię
słoneczną: kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Na terenie 4 gmin planowana jest ponadto
budowa farm fotowoltaicznych.
Komunikacja zbiorowa, ścieżki rowerowe oraz parkingi „Parkuj i jedź”
Na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego istnieje autobusowa komunikacja zbiorowa
obsługiwana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (poza gminą Błonie), ale również linie
lokalne oraz połączenia realizowane przez przedsiębiorców prywatnych. Poza komunikacją autobusową
istnieje również kolejowa, ale ograniczona do gmin Ożarów Mazowiecki i Błonie.
Tabela 16. Komunikacja zbiorowa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Błonie

Izabelin

Kampinos

Leszno

Łomianki

Linie
autobusowe

Do Ożarowa i Leszna,
Grodziskie przewozy
autobusowe

210, L7, L18

L29

719, 729, L29

110, 150,
250, 750,
800, 850, L7

Ożarów
Mazowiecki

Stare Babice

712, 714,
713, 743, L6,
719, 729, L6,
L7
L7, L18

Linie
R3
R3
kolejowe
Źródło: wtp.waw.pl/mapy-schematy/, mazowieckie.com.pl/mapa, dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dane GUS
(bdl.stat.gov.pl).

Na terenie gmin Błonie (w Błoniu oraz w Bieniewicach), Ożarów Mazowiecki (w Ożarowie
Mazowieckim i Płochocinie) i Stare Babice (w Starych Babicach) funkcjonują parkingi „Parkuj i jedź”.
18

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 724)
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Przedmiotowe parkingi są dostępne bezpłatnie i przystosowane do potrzeb posiadaczy samochodów
osobowych, motocykli i rowerów. Parkingi w Błoniu i Ożarowie Mazowieckim wybudowane zostały przez
„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. w pobliżu stacji kolejowych, pozostałe zrealizowały gminy w ramach
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020 (działania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)).
Ścieżki rowerowe nie stanowią na terenie powiatu spójnej i ciągłej sieci, zwykle są to pojedyncze
odcinki ciągów pieszo-rowerowych (dane gmin). Według danych GUS w 2020 r. długość ścieżek
rowerowych na terenie powiatu wynosiła 65,5 km.
Tabela 17. Drogi rowerowe na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Błonie

2016
3,9
Długość dróg 2017
3,9
rowerowych
2018
3,9
[km.]
2019
3,9
Źródło: dane GUS (bdl.stat.gov.pl).

Izabelin

Kampinos

Leszno

Łomianki

0

0

0,4

6,0

Ożarów
Mazowiecki
5,1

0

0

0,4

13,6

5,1

15,5

0

0

0,4

18,0

5,3

15,5

8,9

0

0,4

18,9

12,4

21,0

Stare Babice
15,5

Istniejące drogi lokalne będące dotąd dość dobrą alternatywą, wskutek rosnącego natężenia ruchu
samochodowego stają się coraz bardziej niebezpieczne.
Program ochrony powietrza, uchwała antysmogowa oraz Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków
W 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Mazowiecką uchwałę antysmogową19.
Wprowadzono nią zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla
kamiennego o uziarnieniu do 3 mm oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%, a także zakaz korzystania
z pozaklasowych źródeł ciepła od 2023 r. oraz kotłów klasy 3 i 4 od 2028 r.
Od 1 lipca 2021 r. trwają konsultacje nowelizacji Mazowieckiej uchwały antysmogowej. Według
znowelizowanych zapisów od 1 lipca 2030 r. na terenie powiatów graniczących z Aglomeracją Warszawską
zasadniczo zakazane będzie stosowanie wszelkich paliw stałych (projekt uchwały przewiduje wyjątki
od tej zasady), wydłużeniu ulegnie termin korzystania z kotłów pozaklasowych do 1 lipca 2023 r.
oraz z klasy 3 i 4 do 1 lipca 2028 roku.
W związku z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń pyłu, benzo(a)pirenu oraz ozonu w strefie
mazowieckiej Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2020 r. uchwalił Program ochrony powietrza
dla stref w województwie mazowieckim20. Zawiera on zadania naprawcze: ograniczenie emisji ze źródeł
ciepła, w tym szczegółową inwentaryzację źródeł niskiej emisji i ich wymianę lub likwidację, zwiększenie
powierzchni zieleni, edukację ekologiczną, kontrolę przestrzegania Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej
i ograniczenie wtórnej emisji pyłu.
Ponadto od 1 lipca 2021 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)21.
Właściciele budynków muszą złożyć deklarację na temat posiadanego źródła ciepła do 1 lipca 2022 roku.
Dla nowych instalacji zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni.
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego prowadzona była wymiana źródeł ciepła
i termomodernizacja budynków należących do gmin, powiatu i osób prywatnych.
19 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 których następuje spalanie paliw (Dz.Urz.
Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600)
20 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. 2020 poz. 9595).
21 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.)
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W celu ograniczenia emisji z transportu drogowego gminy dofinansowywały transport zbiorowy.
Powstały ponadto parkingi „Parkuj i jedź. Prowadzone były także działania edukacyjne dotyczące jakości
powietrza oraz promowania i wykorzystania komunikacji zbiorowej.
Przewiduje się, że wymiana źródeł ciepła w związku z zakazem stosowania pozaklasowych źródeł
ciepła od 2023 r. oraz edukacja ekologiczna powinny spowodować poprawę jakości powietrza. Działania
termomodernizacyjne również mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych.
5.1.3

Analiza SWOT

Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”.
Obszar interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

MOCNE STRONY
brak
przekroczeń
norm
dla
większości
zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu,
brak dużych zakładów produkcyjnych emitujących
znaczne ilości zanieczyszczeń do atmosfery,
prowadzona wymiana źródeł ciepła,
przewaga
kotłów
gazowych
wśród
wykorzystywanych źródeł ciepła na terenie powiatu,
wysoki poziom zgazyfikowania powiatu,
obecność instalacji OZE na terenie powiatu,
znaczna powierzchni lasów,
dość licznie występujące czujniki jakości powietrza,
obecność komunikacji zbiorowej.
SZANSE
rozwój elektromobilności,
inwestycje w komunikację niskoemisyjną,
wymiana systemów grzewczych na systemy
niskoemisyjne lub bezemisyjne,
wsparcie finansowe mieszkańców w zakresie
termomodernizacji i wymiany pieców,
dalszy wzrost udziału OZE w produkcji energii,
zwiększenie powierzchni lasów,
dalsza modernizacja infrastruktury drogowej
i rozbudowa sieci dróg rowerowych.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

SŁABE STRONY
przekroczenie
poziomu
B(a)P
oraz
celu
długoterminowego dla ozonu,
występowanie niskiej emisji,
występowanie dni ze smogiem,
duża liczba instalacji niespełniających wymogów
Mazowieckiej uchwały antysmogowej, w tym kotłów
bezklasowych,
intensywnie użytkowane drogi przebiegające przez
teren powiatu,
brak spójnej sieci dróg rowerowych,
przedłużające się okresy suszy,
straty powodowane przez zjawiska ekstremalne.
ZAGROŻENIA
wzrost poziomów zanieczyszczeń pochodzących
z sektora transportowego i gospodarczego,
napływ zanieczyszczeń powietrza,
stosowanie słabej jakości paliwa do indywidualnego
ogrzewania,
ubóstwo ekonomiczne spowalniające wymianę
źródeł ciepła,
pogłębiająca się zmiana klimatu mogąca skutkować,
np.: stepowieniem i pustynnieniem.

5.2 Zagrożenia hałasem
5.2.1

Ocena stanu

Oceny stanu akustycznego na podstawie wartości wskaźników hałasu22 zgodnie z art. 117 ust. 1
ustawy Poś dokonuje GIOŚ w ramach PMŚ. Zarządzający głównymi drogami (o ruchu rocznym ponad 3 mln
pojazdów), głównymi liniami kolejowymi (o ruchu rocznym ponad 30 tys. pociągów) oraz głównymi
lotniskami (o liczbie operacji ponad 50 tys. rocznie (poza operacjami szkoleniowymi na maszynach
do 5 700 kg)), a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców mają obowiązek sporządzać co 5 lat
strategiczne mapy hałasu, na podstawie których Marszałek województwa opracowuje program ochrony
środowiska przed hałasem.
Według Oceny stanu akustycznego województwa mazowieckiego w roku 2019 największe
zagrożenie dla mieszkańców stanowi hałas drogowy i kolejowy. Nie stwierdzono natomiast przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu dla 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.

22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)
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Hałas drogowy
Infrastruktura drogowa i kolejowa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przedstawiona
jest na rysunku 9 i w tabeli poniżej.
Legenda:
autostrady
drogi ekspresowe
drogi krajowe

drogi wojewódzkie
linie kolejowe

7

579
898
580

888

S8

718

700

92

720

S2

701
579

720

A2

Rysunek 9. Infrastruktura transportowa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geoportal.gov.pl.

Tabela 19. Infrastruktura drogowa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Długość [km]

Typ drogi

Odcinek

Autostrada A2
Drogi
ekspresowe

Drogi
krajowe

Drogi
wojewódzkie
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Razem
1,8

S2

1,5

S8

5,6

7,1

Odcinek

Ruch roczny powyżej 3 mln pojazdów

S2 – Pruszków

Tak

Ursus – A2

Tak

Bemowo – S2

Tak

Warszawa – Łomianki
Łomianki – Nowy Dwór Mazowiecki
Warszawa – Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki – Błonie
Błonie – Sochaczew
A2 – Błonie
Błonie
Błonie – Leszno
Leszno – 899
Warszawa – Babice Nowe
Babice Nowe – Borzęcin Duży
Borzęcin Duży – Zaborów
Zaborów – Leszno
Leszno - Sochaczew

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie

7

7,9

92

25,8

579

19,1

580

39,7

700

4,9

720 – 92

Nie

701

4,2

A2 – 700

Nie

718

8,9

A2 – Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki – Borzęcin Duży

Tak
Nie

720

4,5

A2 – Błonie

Nie

33,7

93,2
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6,2

Święcice – Zaborów

Nie

898

5,7

Babice Nowe – Mościska

Tak

2021

Drogi powiatowe
160,9 km
Drogi gminne
1 042,6 km
Źródło: Mapa GDDKiA średniego dobowego ruchu rocznego z roku 2015, Informacje z gmin i Zarządu Dróg Powiatowych.

Po autostradach, drogach ekspresowych i drogach nr 7 oraz 92 należących do dróg krajowych
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 w związku ze stwierdzeniem przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu, programy ochrony przed hałasem. W roku 2020 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.pl).
Z map akustycznych sporządzonych dla dróg krajowych oraz opracowanego na ich podstawie
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych23 wynika, że na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego występują następujące przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu:
- powyżej 20 dB w porze nocnej i 15-20 dB w ciągu doby dla węzła Konotopa i drogi S2 na terenie
gminy Ożarów Mazowiecki,
- od 10 do 20 dB w ciągu doby oraz w porze nocnej na drodze nr 7,
- od 15 do 20 dB w ciągu doby oraz w porze nocnej na drogach S8 i 92,
- do 5 dB w ciągu doby oraz w porze nocnej na odcinku A2 od węzła Konotopa w kierunku Pruszkowa.
Ww. Program jako działania naprawcze przewiduje budowę drogi ekspresowej S7 na terenie gminy
Łomianki, weryfikację zabezpieczeń akustycznych odnośnie drogi S8 na terenie gmin Stare Babice i Ożarów
Mazowiecki oraz egzekwowanie ograniczeń prędkości na drodze krajowej nr 92.
Z map akustycznych oraz opracowanego na ich podstawie Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla dróg wojewódzkich24 wynika, że 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 dB w porze nocnej. Jedynie w miejscowości Błonie na drodze
nr 579 stwierdzono przekroczenia norm hałasu sięgające 10 dB w ciągu doby oraz 15 dB w porze nocnej.
Dla odcinków dróg nr 579 oraz 580 w ww. Programie określono średni priorytet działań
naprawczych, dla drogi nr 898 niski i średni priorytet, natomiast dla drogi nr 718 niski priorytet. Działania
naprawcze obejmują głównie kontrolę prędkości ruchu i utrzymanie właściwego stanu technicznego
nawierzchni drogowej. W przypadku drogi 579 w miejscowości Błonie zaleca się ponadto rozbudowę
drogi.
Ze sprawozdań z pomiaru hałasu na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ramach
Generalnego pomiaru hałasu przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w 2020 r.
stwierdzono ponadnormatywny hałas. Przekroczenia norm hałasu w większości nie były wyższe niż 5 dB
i dotyczyły dróg:
- nr 579 w miejscowości Błonie: przekroczenie norm hałasu w dzień i w porach nocnych,
- nr 718 w miejscowości Duchnice: przekroczenie norm hałasu w porach nocnych.
- nr 580 w Borzęcinie Małym: przekroczenie norm hałasu w dzień 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 dzień i w porach nocnych, w Mościskach: brak
przekroczeń.

23 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)
24 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, o których mowa w art. 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)
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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 Poś.
Czynnikami mogącymi zwiększać zagrożenie hałasem ze strony ciągów komunikacyjnych są stan
ich nawierzchni, stan techniczny pojazdów po nich się poruszających i odległość domów od drogi. Metody
ograniczenia hałasu komunikacyjnego obejmują: stosowanie cichej nawierzchni drogowej, poprawę
izolacyjności ścian i okien budynków, ekrany akustyczne, ograniczenia prędkości, wały ziemne, nasadzenia
roślinności oraz zielone ściany budynków, które są również jednym z elementów błękitno-zielonej
infrastruktury na terenach zurbanizowanych, która ma na celu zwiększenie możliwości retencyjnych
(Hałas komunikacyjny: źródła i metody przeciwdziałania, Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia
zmian klimatu w miastach). Ważnym aspektem jest również dbałość o odpowiedni stan techniczny dróg
i pojazdów oraz wymiana ich na pojazdy elektryczne. Istotną rolę w kształtowaniu środowiska
akustycznego odgrywa planowanie i gospodarka przestrzenna uwzględniająca problem hałasu oraz rozwój
komunikacji zbiorowej i spójnej infrastruktury rowerowej.
Hałas kolejowy
Źródłem hałasu jest przebiegająca przez teren powiatu (gminy Ożarów Mazowiecki i Błonie) linia
kolejowa nr 3. Z map akustycznych i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów linii
kolejowych25 wynika, że na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu do 10 dB w ciągu doby oraz do 15 dB w porach nocnych. Dla większości
terenów w ww. Programie określono niski i średni priorytet działań, tj. w ramach strategii długo
i średniookresowych obejmujących głównie kontrolę i utrzymanie właściwego stanu technicznego
nawierzchni szynowej. Natomiast dla odcinków, dla których określono priorytet działań jako wysoki zaleca
się stosowanie tłumików przyszynowych. Odcinki o priorytecie wysokim zlokalizowane są na terenie
gminy Błonie.
Hałas lotniczy
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak jest lotnisk, znajdują się one 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.
Dla Portu Lotniczego im. F Chopina Sejmik Województwa Mazowieckiego utworzył obszar
ograniczonego użytkowania26. Obszar ograniczonego łącznie zajmuje powierzchnię 105,85 km2, a z terenu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego obejmuje część gminy Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.
Dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie na podstawie mapy akustycznej sporządzony
został Program ochrony środowiska przed hałasem dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie27,
Programem został objęty obszar o powierzchni 0,071 km2 gminy Ożarów Mazowiecki. W ww. Programie
zalecono wdrożenie procedur startów o obniżonej emisji hałasu oraz preferowanie w porze nocnej statków
powietrznych o mniejszej emisji hałasu.
Zarówno obszar objęty mapą akustyczną jak i obszar ograniczonego użytkowania obejmują
zabudowę mieszkaniową. Teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego objęty mapą akustyczną zagrożony
jest przekroczeniem norm hałasu w ciągu dnia o około 5-10 dB.

25 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 linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12170)
26 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)
27 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.Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3318)
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Lotnisko Bemowo jest ujęte w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy28.
Jego krąg nadlotniskowy przechodzi w większości nad Bielanami, ale obejmuje również Bemowo
oraz Klaudyn w gminie Stare Babice i Mościska w gminie Izabelin. Według ww. Programu sporządzona
w 2012 r. mapa akustyczna wykazała niewielkie zagrożenie hałasem dla terenów otaczających lotnisko.
Niemniej jednak 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 ograniczanie i w dalszej perspektywie
wygaszanie działalności komercyjnej na lotnisku. Według danych Stowarzyszenia Ciche Niebo
nad Warszawą Lotnisko Bemowo jest źródłem ponadnormatywnego hałasu i stanowi zagrożenie
dla mieszkańców, a jego uciążliwość związana jest głównie z lotami szkoleniowymi. Takie operacje
wykonywane na lekkich maszynach nie są zaliczane do operacji lotniczych, które mogą zakwalifikować
lotnisko do głównych lotnisk według ustawy Poś, dla których wymagane jest sporządzanie przez
prowadzącego lotnisko map akustycznych.
Inne źródła hałasu
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodnie nie ma dużych zakładów przemysłowych. Skargi
dotyczące uciążliwości hałasowych dotyczą głównie warsztatów, myjni samochodowych i sklepów. Często
dotyczą hałasu komunikacyjnego związanego z działalnością zakładu. W przypadku przekroczenia norm
hałasu właściciel zakładu jest obowiązany podjąć kroki mające na celu poprawę stanu akustycznego.
Do działań tych może należeć stosowanie obudów dźwiękoizolacyjnych i tłumików, odpowiedni montaż
urządzeń ograniczający wibracje, stosowanie materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoszczelnych
ograniczających emisję hałasu na zewnątrz oraz dbałość o maszyny przemysłowe, która obejmuje wymianę
zużytych elementów, właściwe smarowanie i wyważenie oraz modernizacje.
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 Portem Lotniczym im. F. 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 Portu
Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie).
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 oddziaływanie hałasu ze strony drogi krajowej nr 7 na terenie
gminy. Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego budowa ma rozpocząć się w 2023 roku
(cpk.pl), a także rozwój elektromobilności są perspektywami zbyt odległymi, by mieć wpływ na stan
akustyczny środowiska w ciągu najbliższych lat. Wobec niewielkich możliwości ograniczenia powstawania
hałasu należy wprowadzać rozwiązania zmniejszające jego uciążliwość.

28 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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Analiza SWOT

Tabela 20. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zagrożenie hałasem”.
Obszar interwencji „Zagrożenie hałasem”
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

→ brak dużych zakładów przemysłowych emitujących
ponadnormatywny hałas,
→ obecność komunikacji zbiorowej.

→ przebiegające przez teren powiatu drogi krajowe
i wojewódzkie o intensywnym ruchu,
→ 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 pojazdów i instalacji
przemysłowych,
→ wzrastający ruch komunikacyjny,
→ wzrastający ruch lotniczy,
→ pogarszający się stan dróg.

→
→
→
→
→
→
→

SZANSE
wdrożenie
działań
naprawczych
zawartych
w programach ochrony środowiska przed hałasem,
rozwój elektromobilności i wymiana starych aut
na produkujące mniejszy hałas,
działania
zmniejszające
uciążliwość
hałasu
komunikacyjnego,
inwestycje w technologie emitujące mniejszy hałas,
dbałość o stan dróg terenu powiatu,
przepisy dla lotnisk ograniczające emisję hałasu,
powstanie sieci dróg rowerowych.

5.3 Pola elektromagnetyczne
5.3.1

Ocena stanu

Zgodnie z art. 123 ustawy Poś oceny poziomów pól elektromagnetycznych (PEM)29 w środowisku
i obserwacji zmian dokonuje GIOŚ w ramach PMŚ. Na podstawie badań kontrolnych poziomów pól
w środowisku prowadzi ponadto aktualizowany corocznie rejestr zawierający informację o terenach,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku. Natomiast zgodnie z art. 122a ust. 1 i 2 ustawy Poś pomiary poziomów pól
elektromagnetycznych instalacji wykonuje prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia emitującego
pola elektromagnetyczne, a następnie przekazuje je Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2020 roku nie wyznaczono punku pomiarowego
pól elektromagnetycznych. Najbliższe punkty znajdowały się w miastach leżących na terenie sąsiednich
powiatów: Legionowie, Pruszkowie i Warszawie, gdzie badane było tło dużych miast powyżej 50 tyś.
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 Wola w gminie Czosnów na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Tabela 21. Wyniki pomiarów monitoringu PEM za rok 2020.
Lokalizacja stacji

Typ terenu

Legionowo, ul. Rynek
Duże miasta
Pruszków, ul. Kraszewskiego
Duże miasta
Warszawa, Al. Jerozolimskie/Al. Jana Pawła II
Duże miasta
Milanówek, ul. Warszawska/ul. Piłsudskiego
Pozostałe miasta
Sochaczew, ul. Traugutta 18
Pozostałe miasta
Sowia Wola w gm. Czosnów
Tereny wiejskie
Źródło: Wyniki pomiarów monitoringu PEM za rok 2020.

Wyniki pomiarów za
rok 2019 [V/m]
0,67
0,33
2,35
0,25
0,54
<0,2

Dopuszczalny poziom
PEM [V/m]

61

29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448)
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Źródłami emisji pól elektromagnetycznych 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
wolnostojące (w tym 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. Orientacyjny przebieg linii
wysokiego i najwyższych napięć, a także lokalizacji masztów antenowych oraz stacji
elektroenergetycznych znajduje się na rysunku 10. Informację o masztach antenowych zestawiono
w tabeli 22.
Tabela 22. Maszty antenowe na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Liczba
Gmina
stacji bazowych [szt.]
Wolnostojące

Błonie

Izabelin

Kampinos

Leszno

Łomianki

Ożarów
Mazowiecki

Stare
Babice

12

7

5

3

9

8

3

Na dachach budynków

4

3

0

0

7

5

0

5

3

16

13

3

Razem
16
10
Źródło: Mapa lokalizacji stacji bazowych, beta.btsearch.pl.

Żadne z wymienionych źródeł nie emituje pól elektromagnetycznych o natężeniu przekraczającym
poziom dopuszczalny, co potwierdzają również przytoczone wyniki pomiarów monitoringu, a także dane
przedkładane przez operatorów stacji bazowych.
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Głównym działaniem w zakresie pól elektromagnetycznych realizowanym przez Starostę
Warszawskiego Zachodniego była analiza zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
oraz przedkładanych pomiarów. Ochronę przed polami elektromagnetycznymi reguluje ustawa Poś.
Ze względu na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na terenie
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, mimo obecności wielu źródeł, nie przewiduje się wystąpienia
zagrożenia ze strony pól elektromagnetycznych dla mieszkańców powiatu.
5.3.2

Analiza SWOT

Tabela 23. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Pole elektromagnetyczne”
Obszar interwencji „Pole elektromagnetyczne”
MOCNE STRONY
→ brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego pól
elektromagnetycznych,
→ linie
najwyższych
napięć
i
stacje
elektroenergetyczne znajdujące się poza zwartą
zabudową.
SZANSE
→ powstanie
punktów
monitoringu
pól
elektromagnetycznych,
→ stosowanie technologii produkujących pola
elektromagnetyczne o mniejszym natężeniu,
→ modernizacja sieci energetycznych,
→ rozwój technologii przesyłu energii i informacji
produkującej
mniejsze
promieniowanie
elektromagnetyczne.

→
→
→
→
→
→

SŁABE STRONY
brak na terenie powiatu punktów monitoringu
poziomu pól elektromagnetycznych,
występowanie napowietrznych linii najwyższych
napięć,
występowanie dużych stacji elektroenergetycznych,
obecność licznych masztów antenowych.
ZAGROŻENIA
zwiększenie poziomu pól elektromagnetycznych
w środowisku,
stosowanie
technologii
emitujących
pola
elektromagnetyczne o dużym natężeniu.
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Legenda:
linia najwyższych napięć 400 kV
linia najwyższych napięć 220 kV

stacja elektroenergetyczna
maszt antenowy

linia wysokiego napięcia 110 kV
granice gmin

punkt monitoringu PEM

Rysunek 10. Linie wysokich i najwyższych napięć oraz stacje elektroenergetyczne na terenie i w pobliżu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz maszty antenowe
na jego terenie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych xurl.pl/juVS, beta.btsearch.pl.
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5.4 Gospodarowanie wodami
Zgodnie z Ustawą Prawo wodne30 dla potrzeb zarządzania wodami wody dzieli się na:
1) Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), z wyodrębnieniem jednolitych części wód
przejściowych lub przybrzeżnych oraz sztucznych lub silnie zmienionych;
2) Jednolite części wód podziemnych (JCWPd), z wyodrębnieniem wód podziemnych w obszarach
bilansowych;
Badania i oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych dokonuje się w ramach PMŚ.
5.4.1

Ocena stanu
Jednolite części wód podziemnych

Obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zgodnie z aktualnym podziałem na 172 JCWPd,
położony jest w granicach JCWPd nr 64 (PLGW200064) oraz JCWPd nr 65 (PLGW200065).
Tabela 24. Ogólna charakterystyka JCWPd 64 i 65.
Jednolita część wód
podziemnych
(JCWPd)
Lokalizacja

Charakterystyka
geologiczna i
hydrogeologiczna

Antropopresja
Pobór wód [tys. m3
rok]- rejestrowany
2011 r.
Dostępne zasoby
wód podziemnych
[m3/d]

Identyfikator UE

PLGW200064

PLGW200065

Numer JCWPd

64

65

Dorzecze
Region wodny
RZGW
Zlewnia

Stratygrafia i
charakterystyka
poziomów wodonośnych

Średnia miąższość warstwy
wodonośnej [m]
Liczba pięter wodonośnych
Charakterystyka nadkładu
warstw wodonośnych
Leje depresji

Wisły
Środkowej Wisły
Warszawa
Wisła
• Q – wody porowe w utworach
piaszczysto-żwirowych
• Pg-Ng M - wody porowe w
utworach piaszczystych
• Pg-Ng Ol - wody porowe w
utworach piaszczystych
>40

Wisły
Środkowej Wisły
Warszawa
Wisła
• Q1 – wody porowe w utworach
piaszczystych
• Q2 – wody porowe w utworach
piaszczystych ze żwirem
• Pg-Ng Pl
wody porowe w
utworach
• Pg-Ng M
piaszczystych
• Pg-Ng Ol
20-40, lokalnie >40

2
2
Głównie utwory nieprzepuszczalne, Głównie utwory nieprzepuszczalne,
w dolinie Wisły przepuszczalne
w dolinach rzek przepuszczalne
Lokalne, związane z poborem wód i Lokalne, związane z poborem wód i
wpływem aglomeracji
wpływem aglomeracji

Dla zaopatrzenia ludności w
wodę, przemysłu i inne

3 997,17

39 324,68

zasoby

31 075

389 223

% wykorzystania zasobów

35,2

27,7

Legenda: Q – piętro czwartorzędowe: Q1- poziom gruntowy w piętrze czwartorzędowym, Q2- poziom wgłębny w piętrze czwartorzędowym,
Pg-Ng – piętro paleogeńsko-neogeńskie: Pl- pliocen, M- miocen, Ol- oligocen.

Źródło: Karta informacyjna JCWPd 64 i 65, Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd, pgi.gov.pl/psh/

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego występują dwa główne piętra wodonośne. Piętro
czwartorzędowe w części północnej tworzy jeden poziom, natomiast w części południowej dwa. Zasilane
jest infiltracyjnie, zaś w przypadku poziomu wgłębnego na drodze przesączania się wód z poziomu
gruntowego. Drenaż natomiast zachodzi w dolinach rzek oraz do poziomu paleogeńsko-neogeńskiego
w części południowej. Poziomy piętra paleogeńsko-neogeńskiego lokalnie mogą łączyć się ze sobą,
natomiast od piętra czwartorzędowego oddzielone są miąższą warstwą plioceńskich utworów ilastych.
Piętro palogeńsko-neogeńskie zasilane jest na drodze przesączania wód z wyższych poziomów
wodonośnych oraz w rejonach wysoczyzn i rynny brwinowskiej, zaś drenowane przez Wisłę.

30

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)
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Legenda:
punkt monitoringu wód podziemnych

2021
PLGW200054

studnia wodociągowa

PLGW
200047

PLGW200064
1413
1765

57

1659
1702 1703
52

276
275

1656

PLGW200065

716 717
881 1081

Rysunek 11. Położenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na tle JCWPd oraz punkty monitoringu wód podziemnych i studnie wodociągowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geoportal.gov.pl oraz geologia.pgi.gov.pl.
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Zgodnie z art. 349 ustawy Prawo wodne badań i oceny stanu JCWPd dokonuje Państwowa Służba
Hydrogeologiczna (PSH). Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2019 r. były zlokalizowane
dwa punkty monitoringu wód podziemnych (w tym jeden pobierający wodę z różnych głębokości). Wyniki
pomiarów znajdują się w tabeli poniżej. W roku 2020 w żadnym z wymienionych punktów monitoringu
nie były prowadzone badania.
Tabela 25. Klasy jakości wód podziemnych31 w punktach monitoringowych na terenie i w pobliżu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
Miejscowość

Gmina

Nr
Nr
MONBADA JCWPd

Przedział
pobierania
[m p.p.t.]

Stratygrafia

Janówek

Brochów

1413

64

12,0-12,0

Q

Janówek

Brochów

1765

64

180,45190,93

NgM

Wólka
Smolana

Brochów

1659

64

27,9-58,6

Q

Granica

Kampinos

1702

64

10,2-12,2

Q

Granica

Kampinos

1703

64

5,0-7,0

Q

Kampinos

Kampinos

52

64

33,5-41,5

Q

Bemowo

Warszawa

276

64

poniżej 12,8

Q

Młodzieszyn Młodzieszyn

57

65

poniżej 9,4

Q

Brwinów

Brwinów

716

65

214,0-229,0

PgOl

Brwinów

Brwinów

717

65

66,8-82,0

Q

Brwinów

Brwinów

881

65

13,3-14,3

Q

Brwinów

Brwinów

1081

65

165,4-175,0

NgM

Pruszków

Pruszków

1656

65

22,4-32,0

Q

Warszawa

Warszawa

275

65

30,7-38,7

Q

Użytkowanie
terenu

Końcowa
klasa
jakości

lasy

III

lasy

V

tereny otwarte z
roślinnością rzadką
lub bez niej

II

lasy

IV

lasy

IV

zabudowa wiejska

II

miejskie tereny
zielone

IV

zabudowa wiejska

II

zabudowa wiejska

III

zabudowa wiejska

II

zabudowa wiejska

III

zabudowa wiejska

II

Zwierciadło,
ośrodek
swobodne,
porowy
napięte,
porowy
swobodne,
porowy
swobodne,
porowy
swobodne,
porowy
napięte,
porowy
napięte,
porowy
napięte,
porowy
napięte,
porowy
swobodne,
porowy
swobodne,
porowy
napięte,
porowy
napięte,
porowy
napięte,
porowy

Zabudowa miejska
luźna
tereny
przemysłowe

III
III

Legenda: Q- czwartorzęd; PgOl- paleogen oligocen, NgM- neogen miocen.

Źródło: Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wg danych z 2019 roku, mjwp.gios.gov.pl.

Wody II klasy to wody dobrej jakości, wody III klasy to wody zadowalającej jakości, wody IV klasy
to wody niezadowalającej jakości, zaś wody klasy V to wody złej jakości. Na podstawie badań
monitoringowych opracowano Raport z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach.
Tabela 26. Ocena stanu JCWPd na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Lp.
1.

Identyfikator UE
PLGW200064

Numer JCWPd
64

Stan
ilościowy
dobry

Stan
chemiczny
słaby

Ogólna
ocena stanu
słaby

Ocena ryzyka niespełnienia
celów środowiskowych
zagrożona

2.
PLGW200065
65
dobry
dobry
dobry
niezagrożona
Źródło: Raport z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach – stan na rok 2019, mjwp.gios.gov.pl.

Według informacji zawartych w Raporcie z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
w dorzeczach – stan na rok 2019 (nazywany dalej Raportem) stan ilościowy, chemiczny i ogólny wód
JCWPd nr 65 ocenia się jako dobry, nie są one również zagrożone nieosiągnięciem wyznaczonych celów
środowiskowych dla wód podziemnych. Wody JCWPd nr 64 posiadają natomiast dobry stan ilościowy,
ale słaby stan chemiczny, są również zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Z Raportu
31 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie kryteriów
i sposobów oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2148)
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wynika, że jest to związane z brakiem izolacji poziomów wodonośnych w części północnej na terenie doliny
Wisły i narażeniem wód na zanieczyszczenia miejsko-przemysłowe oraz pochodzące z podtopień
i powodzi. Zagrożone są szczególnie wody piętra czwartorzędowego. Wody paleogeńsko-neogeńskie
są natomiast zagrożone głównie geogenicznie, ascenzją wód zmineralizowanych.
Słaby stan chemiczny wód JCWPd nr 64 na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
stwierdzono w punktach 1702 oraz 1703, jest on wynikiem naturalnych procesów.
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego woda w celach zaopatrzenia ludności pobierana
jest głównie z piętra czwartorzędowego, jedynie w pojedynczych punktach z piętra paleogeńskoneogeńskiego. Ujęcia wód w gminach Izabelin i Łomianki, które eksploatują piętro czwartorzędowe, jako
jedyne z ujęć wód na terenie powiatu, położone są w kotlinie Warszawskiej i według Raportu mogą być
zagrożone zanieczyszczeniem. Gospodarka wodociągowa zostanie dokładniej omówiona w kolejnym
podrozdziale.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Są to struktury geologiczne lub ich fragmenty wykazujące najwyższą wodonośność i zasobność.
Muszą spełniać konkretne wymagania ilościowe, zaś pod względem jakości nadawać się do zaopatrzenia
w wodę w stanie surowym lub po prostym uzdatnianiu.
Teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego położony jest na terenie GZWP nr 222 Dolina Środkowej
Wisły oraz 2151 Subniecka Warszawska część centralna.

GZWP nr 222 Dolina Środkowej Wisły

GZWP nr 2151 Subniecka Warszawska
(część centralna)
Rysunek 12. Zasięg występowania GZWP względem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geologia.pgi.gov.pl.

GZWP Dolina środkowej Wisły jest zbiornikiem udokumentowanym i rozpoznanym, posiada
całkowitą powierzchnię ponad 2 800 km² i znajduje się w utworach czwartorzędowych. Na przeważającym
obszarze skały zbiornika są nieizolowane, dlatego też jego wody są podatne na antropopresję. Silnie
zanieczyszczenie wód stwierdzono na terenie prawobrzeżnej Warszawy, jednakże ze względu na ich
bezpośredni spływ do Wisły, nie stanowią one zagrożenia dla pozostałej części zbiornika. Subniecka
Warszawska część centralna jest natomiast zbiornikiem paleogeńsko-neogeńskim o całkowitej
powierzchni przekraczającej 14 830 km², który zalega pod nadkładem utworów czwartorzędowych i może
być zasilany wodami przesączającymi się z GZWP nr 222. Głębokość występowania i pokrycie nadkładem
sprawia, że zbiornik jest mało podatny na zanieczyszczenie z powierzchni terenu. Wielkość i głębokie
zaleganie sprawiają ponadto, że jest to zbiornik nieudokumentowany i słabo rozpoznany (Informator PSH:
Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce).
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Tabela 27. Charakterystyka GZWP, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Nazwa GZWP

Dolina środkowej Wisły
(Warszawa-Puławy)

Subniecka Warszawska
część centralna

Nr GZWP

222

2151

Stratygrafia

Czwartorzęd

Paleogen-Neogen

Typ zbiornika

Porowy

Porowy

Litologia warstwy wodonośnej

Piaski rzeczne i fluwioglacjalne

b.d.

Średnia miąższość warstwy wodonośnej [m]

Od 20 m w części południowej do
70-80 w części północnej

b.d.

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m³/d]

616 676

b.d.

Klasa jakości wód

Na przeważającym obszarze II,
tylko na terenie Warszawy klasa V

b.d.

Uzdatnianie

Odżelazianie, odmanganianie

b.d.

Podatność na antropopresję

Bardzo podatny

Bardzo mało podatny

Źródło: Informator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh.

Jednolite części wód powierzchniowych
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wody powierzchniowe stanowią:
•
•
•
•
•

rz. Wisła z Dopływem z Jeziora Dziekanowskiego i Kanałem Młocińskim,
rz. Łasica z Kanałem Zaborowskim i Olszowieckim oraz ich dopływami,
rz. Utrata wraz z dopływami,
rz. Rokitnica z dopływami,
jeziora: Dziekanowskie, Kiełpińskie, Fabryczne i Pawłowskie.

W części północno-wschodniej powiatu wody powierzchniowe odpływają w kierunku Wisły,
jednakże na większości jego powierzchni odpływ wód odbywa się w kierunku zachodnim do Bzury.
Wszystkie jeziora znajdują się w północno-wschodniej części powiatu na terenie gminy Łomianki
i położone są w starorzeczu Wisły.
Ponadto na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdują się wody w zagłębieniach terenu
powstałych w wyniku działalności człowieka niebędące stawami. Zaliczają się do nich m.in.: wyrobiska
poeksploatacyjne w Błoniu i Ołtarzewie, które aktualnie pełnią funkcję łowisk.
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Jezioro Dziekanowskie

cieki i jeziora
zbiorniki sztuczne

Dopływ z
Łosiej Wólki

mokradła

Dopływ z
Pociechy

granice gmin

Łasica

Kanał
Zaborowski

Dopływ spod
Granicy
Kanał
Olszowiecki
Staw w
Łazach

Dopływ z
Zaborowa

Kanał
Młociński

Dopływ z
Wojcieszyna

Lipkowska
Woda
Dopływ spod
Bemowa

Dopływ w
Radzikowie
Utrata

Teresinka
Rokitnica
Glinianki
w Błoniu

Korytnica
(Dopływ z
Witanowa)

Rysunek 13. Rzeki, zbiorniki wodne i mokradła na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych hydroportal, wody.isok.gov.pl
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Dopływ z
Truskawia

Dopływ z
Leszna

Dopływ z
Wiejcy

Dopływ z
Janaszówka

Łowisko w
Piorunowie

Struga Dziekanowska
(Dopływ z Jeziora
Dziekanowskiego)

Mokre
Łąki

Stawy w
Lesznie
Dopływ spod
Kampinosu

Wisła

Jezioro Kiełpińskie
Jezioro Fabryczne

Dopływ spod
Zielonki-Parceli

Stawy w
Łaźniewie
Kanał Ożarowski
(Dopływ spod Ożarowa
Mazowieckiego)

Zimna Woda

Mrowna
(Dopływ z
Kolonii Krosna)

Stawy w
Zielonkach
Glinki w
Ołtarzewie
Żbikówka

Raszynka
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PLRW20002125999

PLRW2000
2625994
PLRW200024272969

PLRW2000
025972
PLRW2000232729649
PLRW2000232729689
PLRW2000
19272899

PLRW2000
17272892

PLRW2000
172728729

PLRW2000
17272896

PLRW2000
17272854

PLRW200017272849

PLRW2000
19272859

PLRW2000
17272889

PLRW2000
192728699
PLRW2000
172728769

PLRW2000
17272836

PLRW200017272834

Rysunek 14. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych geoportal.gov.pl
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Powiat Warszawski Zachodni znajduje się na terenie 18 jednolitych części wód powierzchniowych
rzecznych (JCWPrz). Poza dolnym odcinkiem Rokitnicy, większość cieków powiatu posiada status
naturalny, mimo że ich koryta w większości są uregulowane i posiadają charakter drenujący.
Tabela 28. Charakterystyka JCWP w Powiecie Warszawskim Zachodnim i na terenach sąsiednich.
Lp.
1
2

Kod JCWP

Nazwa JCWP

Status

PLRW2000
2125999
PLRW2000
025972

Wisła od Kanału
Młocińskiego do Narwi

naturalna

Kanał Młociński

3

PLRW2000
2625994

4

PLRW2000
232729649

5
6
7
8
9
10
11

PLRW2000
24272969
PLRW2000
232729689
PLRW2000
17272834
PLRW2000
19272859
PLRW2000
192728699
PLRW2000
17272854
PLRW2000
17272849

Dopływ z Jeziora
Dziekanowskiego
(Struga Dziekanowska)
Łasica od źródeł do Kanału
Zaborowskiego, z Kanałem
Zaborowskim
Łasica od Kanału
Zaborowskiego do ujścia
Kanał Olszowiecki
Utrata od źródeł do Żbikówki
ze Żbikówką
Utrata od Żbikówki
do Rokitnicy bez Rokitnicy
Rokitnica od Zimnej Wody
do ujścia
Dopływ w Radzikowie
Dopływ spod Ożarowa
Mazowieckiego
(Kanał Ożarowski)
Dopływ z Kolonii Krosna
(Mrowna)

Monitorowanie

Stan

Ryzyko

Tak

zły

zagrożona

naturalna

Nie

zły

niezagrożona

naturalna

Nie

zły

zagrożona

naturalna

Tak

zły

zagrożona

naturalna

Nie

zły

zagrożona

naturalna

Tak

zły

zagrożona

naturalna

Tak

zły

zagrożona

naturalna

Tak

zły

zagrożona

SZCW

Tak

zły

zagrożona

naturalna

Tak

zły

zagrożona

naturalna

Tak

zły

zagrożona

Lokalizacja

Region wodny
Środkowa Wisła
Dorzecze:
Wisła
RZGW:
Warszawa

PLRW2000
naturalna
Tak
zły
zagrożona
17272836
PLRW2000
13
Utrata od Rokitnicy do ujścia naturalna
Tak
zły
zagrożona
19272899
PLRW2000
14
Dopływ z Leszna
naturalna
Nie
zły
zagrożona
172728729
PLRW2000
Dopływ z Witanowa
15
naturalna
Tak
zły
zagrożona
172728769
(Korytnica)
PLRW2000
16
Teresinka
naturalna
Tak
zły
zagrożona
17272889
PLRW2000
17
Dopływ z Wiejcy
naturalna
Tak
zły
zagrożona
17272892
PLRW2000
18
Dopływ z Janaszówka
naturalna
Tak
zły
zagrożona
17272896
32
Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 2016 (isap.sejm.gov.pl) , Ocena stanu jednolitych części wód rzek
i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu (www.gios.gov.pl).
12

Zgodnie z art. 349 ustawy Prawo wodne badania wód powierzchniowych prowadzi Państwowa
Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM), natomiast oceny stanu dokonuje GIOŚ. Spośród
18 jednolitych części wód powierzchniowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 14
podlegało w latach 2014-2019 monitoringowi. 7 części wód posiadało punkty monitoringu zlokalizowane
na terenie powiatu. Były to punkty badające wody Wisły, Utraty niedaleko ujścia Rokitnicy, Rokitnicy
w pobliżu ujścia do Utraty, Dopływu w Radzikowie w miejscowości Radzików, Kanału Ożarowskiego
w miejscowości Kolonia Święcice, Mrowny w Rokitnie-Majątku oraz Korytnicy w Nowej Górnej.

32

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911)
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Tabela 29. Ocena stanu33 monitorowanych JCWP na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego
i terenach sąsiednich.

3

PLRW2000
232729689

Kanał Olszowiecki
(2017)

dobra

poniżej
dobrej

Aleksandrów, most

Ocena stanu JCW

słaba

Stan chemiczny

Kazuń

Stan/ potencjał
ekologiczny

Wisła od Kanału
PLRW2000
Młocińskiego do Narwi
2125999
(2017-2019)
Łasica od źródeł do
PLRW2000 Kanału Zaborowskiego, z
2
232729649 Kanałem Zaborowskim
(2014-2019)
1

Nazwa PPK

Klasa elementów
fizykoche-micznych

Kod JCWP

Nazwa JCWP
(lata, w których
prowadzono
najnowsze badania)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Lp.

Ocena stanu na podstawie oceny GIOŚ

Klasa elementów
biologicznych

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)

słaby

poniżej
dobrego

zły

umiarko bardzo poniżej umiarko poniżej
wana
dobra dobrej wany dobrego

zły

Famułki Brochowskie, most na
umiarko
drodze Famułki Brochowskiedobra
wana
Wólka Smolana

poniżej umiarko
dobrej wany

Utrata od źródeł do
PLRW2000
poniżej
Żbikówki ze Żbikówką
Pruszków, park
dobra dobra
17272834
dobrej
(2017)
Utrata od Żbikówki do
PLRW2000
Wawrzyszew, powyżej
poniżej
5
Rokitnicy bez Rokitnicy
słaba
dobra
19272859
Rokitnicy
dobrej
(2017-2019)
Rokitnica od Zimnej
PLRW2000
Pass, ujście do Utraty (mostek umiarko
poniżej
6
Wody do ujścia
dobra
192728699
na drodze lokalnej)
wana
dobrej
(2017-2019)
PLRW2000 Dopływ w Radzikowie
umiarko
poniżej
7
Radzików
dobra
17272854
(2018)
wana
dobrej
Dopływ spod Ożarowa
PLRW2000
Mazowieckiego
poniżej
8
Kol. Święcice
słaba
dobra
17272849
(Kanał Ożarowski)
dobrej
(2017)
Dopływ z Kolonii Krosna
PLRW2000
bardzo
poniżej
9
(Mrowna)
Rokitno Majątek
dobra
17272836
dobra
dobrej
(2018)
Utrata od Rokitnicy do
PLRW2000
umiarko
poniżej
10
ujścia
Kistki, ujście do Bzury
dobra
19272899
wana
dobrej
(2017)
Dopływ z Witanowa
PLRW2000
bardzo
poniżej
11
(Korytnica)
Nowa Górna
dobra
172728769
dobra
dobrej
(2018)
PLRW2000
Teresinka
umiarko poniżej
12
Seroki-Parcela
dobra
17272889
(2019)
wana dobrej
PLRW2000
Dopływ z Wiejcy
poniżej
13
Krubice
dobra dobra
17272892
(2018)
dobrej
PLRW2000 Dopływ z Janaszówka
bardzo bardzo poniżej
14
Nowe Mostki
17272896
(2019)
dobra dobra dobrej
Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019
(www.gios.gov.pl).
4

b.d.

zły

umiarko
wany

b.d.

zły

słaby

poniżej
dobrego

zły

umiarko
dobry
wany

zły

umiarko
wany

b.d.

zły

słaby

b.d.

zły

umiarko
wany

b.d.

zły

umiarko
wany

b.d.

zły

umiarko
wany

b.d.

zły

umiarko
b.d.
zły
wany
umiarko
b.d.
zły
wany
umiarko
b.d.
zły
wany
na podstawie monitoringu

Większość cieków terenu powiatu posiada umiarkowaną lub słabą klasą elementów biologicznych,
jedynie dla górnego biegu Utraty, Mrowny, Korytnicy, Teresinki, oraz Dopływów z Wiejcy i Janaszówka
stwierdzono klasę dobrą lub bardzo dobrą. Wszystkie cieki natomiast posiadają klasę elementów
fizykochemicznych poniżej dobrej, dlatego też potencjał ekologiczny wszystkich cieków jest umiarkowany
lub słaby. Stan chemiczny był badany jedynie dla czterech części wód. Rokitnica ma wody o dobrym stanie
chemicznym, Utrata posiada przekroczoną zawartość niklu, Łasica B(a)P w górnym biegu, Wisła natomiast
zanieczyszczona jest antypirenami, rtęcią, B(a)P oraz heptachlorem.
33 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych. a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2149)
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Tabela 30. Elementy odpowiadające za przyporządkowanie wód powierzchniowych do odpowiednich klas.
JCWP
Wisła od Kanału
Młocińskiego do
Narwi

Klasa elementów
biologicznych
fitoplankton

Łasica od źródeł do
Kanału
makrobezkręgowce
Zaborowskiego, z
bentosowe,
Kanałem
ichtiofauna
Zaborowskim
Kanał Olszowiecki

fitobentos

Utrata od źródeł do
Żbikówki ze
Żbikówką

makrofity

Utrata od Żbikówki
do Rokitnicy bez
Rokitnicy

makrofity

Rokitnica od Zimnej
Wody do Ujścia

makrofity

Dopływ w
Radzikowie

fitobentos

Dopływ spod
Ożarowa
Mazowieckiego

makrofity

Dopływ z Kolonii
Krosna

fitobentos

Utrata od Rokitnicy
do ujścia

Fitobentos,
makrofity

Dopływ z Witanowa

fitobentos

Teresinka

fitobentos

Dopływ z Wiejcy

fitobentos

Klasa elementów
fizykochemicznych

Stan chemiczny

zawiesina ogólna, chemiczne zapotrzebowanie
tlenu, przewodność w 20°C, chlorki

difenyloetery bromowane,
rtęć i jej związki, B(a)P
(woda),
heksabromocyklodedekan i
heptachlor (biota)

tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny,
chemiczne zapotrzebowanie tlenu, azot Kjeldahla,
fosfor fosforanowy

B(a)P (woda)

tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny,
przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone,
twardość ogólna, azot Kjeldahla
przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone,
twardość ogólna, azot Kjeldahla, azot ogólny, fosfor
fosforanowy, fosfor ogólny
tlen rozpuszczony, biologiczne zapotrzebowanie
tlenu, ogólny węgiel organiczny, przewodność w
20°C, substancje rozpuszczone, azot amonowy, azot
Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, azot
ogólny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny
biologiczne zapotrzebowanie tlenu, ogólny węgiel
organiczny, przewodność w 20°C, twardość ogólna,
azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot
azotynowy, azot ogólny, fosfor fosforanowy, fosfor
ogólny
tlen rozpuszczony, biologiczne zapotrzebowanie
tlenu, ogólny węgiel organiczny, przewodność w
20°C, substancje rozpuszczone, twardość ogólna,
azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotynowy, azot
ogólny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny
przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone,
twardość ogólna, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot
azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor
fosforanowy, fosfor ogólny
tlen rozpuszczony, biologiczne zapotrzebowanie
tlenu, ogólny węgiel organiczny, przewodność w
20°C, substancje rozpuszczone, pH, azot amonowy,
azot Kjeldahla, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor
fosforanowy, fosfor ogólny
biologiczne zapotrzebowanie tlenu, ogólny węgiel
organiczny, przewodność w 20°C, substancje
rozpuszczone, twardość ogólna, azot amonowy, azot
Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, azot
ogólny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny
tlen rozpuszczony, biologiczne zapotrzebowanie
tlenu, ogólny węgiel organiczny, przewodność w
20°C, substancje rozpuszczone, twardość ogólna,
azot azotynowy, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny
przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone, azot
Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, azot
ogólny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny
biologiczne zapotrzebowanie tlenu, ogólny węgiel
organiczny, przewodność w 20°C, substancje
rozpuszczone, twardość ogólna, pH, azot amonowy,
azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy,
azot ogólny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny

b.d.
b.d.

Nikiel i jego związki

Badano zawartość kadmu,
ołowiu i niklu- nie
stwierdzono przekroczeń

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Dopływ z
fitobentos
Przewodność w 20°C
b.d.
Janaszówka
Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu
(www.gios.gov.pl).

Utrata, Rokitnica w dolnym biegu, Kanał Ożarowski, Dopływ z Leszna oraz Wisła należą do wód
powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, zaś cały region
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Środkowej Wisły jest obszarem szczególnie narażonym (OSN)34, z którego odpływ azotu do wód
wrażliwych należy ograniczyć. W 2004 r. powstał Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, natomiast w roku
2019 Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej. W wyżej wymienionych opracowaniach omówiony został
problem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i metody zapobiegania jego skutkom.
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.
Retencjonowanie wód
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 (strona 48 i rysunek 13). 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 Izabelin35 i Łomianki36 uchwaliły w roku 2020 zasady
dofinansowania inwestycji retencyjnych na terenie gmin.
Zagrożenie suszą
Wyróżnia się cztery typy suszy: atmosferyczną (deficyt opadów), rolniczą (brak odpowiedniej
wilgotności gleby dostępnej dla roślin), hydrologiczną (obniżenie ilości wody w rzekach i jeziorach)
oraz hydrogeologiczną (obniżenie poziomu wód podziemnych). Dane na temat suszy atmosferycznej
i hydrologicznej dostępne są na stronie stopsuszy.imgw.pl, zaś na temat suszy hydrogeologicznej na stronie
pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/komunikaty. Na terenie
Powiatu Warszawskiego Zachodniego zjawisko niżówki hydrogeologicznej będącej wynikiem
długotrwałego niedoboru opadów zaobserwowano w roku 2019. W roku tym zjawisko niżówki
występowało na znacznym obszarze kraju, nie stwierdzono jednakże zagrożenia dla bezpieczeństwa
zaopatrzenia ludności w wodę.
Dane odnośnie suszy rolniczej dostępne są na stronach: susza.iung.pulawy.pl (System Monitoringu
Suszy Rolniczej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (SMSR IUNG)) oraz
igik.edu.pl/pl/monitorowanie-suszy-rolniczej (Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK)). Dane IGiK powstają
w oparciu o wskaźnik kondycji roślin i wskaźnik meteorologiczny charakteryzujący warunki klimatyczne
i dostępne są z lat 2020-2021. Według nich najgorsza sytuacja na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego panowała w kwietniu 2020, kiedy to występowała susza ekstremalna. Natomiast dane IUNG
wskazują regiony zagrożone suszą na podstawie wskaźnika KBW (klimatyczny Bilans Wodny), który jest
różnicą między opadem, a zapotrzebowaniem na wodę. Dane SMSR IUNG zebrane są w poniższej tabeli.

34 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,
Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3191)
35 Uchwała nr XXXIV/270/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu
i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
36 Uchwała nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody
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Tabela 31. Wartość wskaźnika KBW oraz zagrożenie suszą na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w latach 2017-2020.
Rok

KBW

Zagrożenie suszą

Najniższa wartość [mm]

Okres

Procent zagrożonych upraw [%]

Rodzaj zagrożonej uprawy

2017
2018

-120
-220

11 maja – 10 lipca
21 kwietnia – 20 czerwca

0
ponad 80%

2019

-230

21 maja – 20 lipca

ponad 80%

Zboża jare
Zboża jare, kukurydza, krzewy
owocowe, rośliny strączkowe
-

2020
-140
21 czerwca – 20 sierpnia
0
Legenda: KBW- Klimatyczny Bilans Wodny
Źródło: System Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG, susza.iung.pulawy.pl, Mapy KBW, Mapy zagrożenia suszą.

Według przytoczonych danych w ostatnich latach największe zagrożenie suszą wystąpiło wiosną
2018 r. oraz latem 2019 r. Według danych gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach tych
odnotowano straty spowodowane przez suszę na terenie gmin Błonie, Kampinos, Leszno i Stare Babice.
Program przeciwdziałania niedoborowi wody i Plan przeciwdziałania skutkom suszy
W roku 2019 przyjęto założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW)37,
natomiast w roku 2021 Program trafił do konsultacji społecznych (www.gov.pl/web/infrasktruktura/
obwieszczenie-z-5-lipca-2021-r). Program stwierdził na terenie północnej części Powiatu Warszawskiego
Zachodniego najwyższy poziom potrzeb realizacji działań na rzecz poprawy zasobów dyspozycyjnych
i deficytów, zaś na pozostałej części powiatu poziom umiarkowany. Spośród działań plan zakłada m.in.:
renaturyzację mokradeł i rzek, realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji na terenach leśnych
i rolniczych, zalesianie i zadrzewianie oraz przebudowę systemów melioracji w kierunku nawadniającoodwadniającym. W 2019 r. opracowano również Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)38.
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
powodzi dotyczy terenów wzdłuż Utraty w gminach Ożarów Mazowiecki, Błonie i Kampinos oraz wzdłuż
Wisły na terenie gminy Łomianki (dane hydroportal, wody.isok.gov.pl, Mapy ryzyka i zagrożenia
powodziowego).
Zagrożone powodzią w przypadku Utraty są w zdecydowanej większości niezamieszkałe tereny
w najbliższym sąsiedztwie koryta rzeki. W przypadku Rokitnicy zagrożenie powodziowe dotyczy terenów
zabudowanych w miejscowości Błonie, określono je jako średnie i niskie.
Wisła jest otoczona wałami przeciwpowodziowymi i 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
związanymi z ulewnymi deszczami. 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, pgi.gov.pl/osuwiska/), osuwiska
37 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)
38 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom
suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615)

strona | 56

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.

2021

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 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 były na obszarze KPN i obejmowały budowę obiektów małej retencji
oraz naturalizację mokradeł i kanałów. Działania retencyjne realizowane przez mieszkańców
dofinansowywane są 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 zrealizowanych inwestycji
retencyjnych ma również funkcję przeciwpowodziową: w ramach programu Kampinoskie Bagna
zrealizowano 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 Izabelin.
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: PPNW, PPSS
zalecają prace naturalizacyjne i rozwój małej retencji.
5.4.2

Analiza SWOT

Tabela 32. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarowanie wodami”.
Obszar interwencji „Gospodarowanie wodami”
→
→
→
→
→
→
→
→
→

MOCNE STRONY
dobry stan ilościowy JCWPd 65 oraz JCWPd nr 64,
wody JCWPd 65 dobrej i zadowalającej jakości,
obecność
osadów
słaboprzepuszczalnych
pomiędzy poziomami użytkowymi JCWPd 65,
położenie powiatu w zasięgu GZWP nr 2151 i 222,
GZWP 2151 niepodatny na zanieczyszczenie
z powierzchni terenu,
cieki o statusie naturalnym,
obecność bagien na terenie powiatu,
niewielkie zagrożenie osuwiskami,
obecność
spółek
wodnych
utrzymujących
melioracje wodne.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

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,
GZWP 222 podatny na zanieczyszczenie z powierzchni
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 przynależność terenu powiatu do obszaru
szczególnie narażonego na takie zanieczyszczenie.
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SZANSE
→ wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
→ zwiększenie naturalnej retencji,
→ renaturyzacja cieków i odtwarzanie oczek
wodnych i zadrzewień śródpolnych,
→ ochrona bagien,
→ postęp technologiczny w dziedzinie komunikacji
i rolnictwa ograniczający emisję zanieczyszczeń,
→ zmniejszenie presji komunalno-bytowej i rolniczej
na jakość wód.

2021

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.

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa
5.5.1

Ocena stanu
Sieć wodociągowa

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się 21 ujęć wód podziemnych
stanowiących źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Większość wody jest pobierana z ujęć własnych
gmin. Dodatkowo część wodociągów gminnych jest zasilana wodą z gmin sąsiednich leżących poza
powiatem: Stare Babice z Warszawy, Kampinos z Brochowa. Ujęcie wód w Feliksowie w gminie Leszno
stanowi dodatkowo źródło wody dla gminy Błonie. 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 na terenie
gminy Błonie blisko 90%. Nieco niższe wartości zwodociągowania osiągają gminy Izabelin i Leszno,
gdzie wynoszą one 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).
Według badań dotyczących oceny jakości wody39 (prowadzonych na zlecenie zarządzających
ujęciami) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w żadnym ujęciu nie pojawiają się nawracające
problemy z zanieczyszczeniem wody wykluczającym ją z przydatności do spożycia. W 2019 roku w sieci
wodociągowej zaopatrywanej przez ujęcie w Borzęcinie Małym oraz Starych Babicach stwierdzono
występowanie bakterii coli, podobne zanieczyszczenie stwierdzono w 2021 r. w wodociągu
zaopatrywanym z ujęcia w Błoniu. Zabiegi naprawcze pozwoliły wyeliminować zanieczyszczenie.
W niektórych ujęciach pojawiają się ponadto ponadnormatywne poziomy niektórych związków
mineralnych: w Hornówku w roku 2020 stwierdzono zbyt wysoką zawartość manganu, natomiast
w Czarnowie chlorków i sodu w latach 2020 i 2021.

39 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2028)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

strona | 58

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.

2021

Tabela 33. Charakterystyka gminnych ujęć komunalnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Lokalizacja
ujęcia

Głębokość
studni [m]

Piętro
wodonośne

JCW
Pd

Maksymalny
zarejestrowany
pobór wody w
ciągu ostatnich
czterech lat
[m³/rok]

Dopuszczalny
pobór
roczny
[m³/rok]

Zaopatrywane miejscowości

Procesy uzdatniania wody

Gmina Błonie
Błonie
Bieniewice

1A- 217; 2C- 200;
3- 218,5; 4- 220
1A- 42,25;
2- 41,25

Ol

719 590 (2017)

b.d.

Miasto Błonie

Q

359 898 (2020)

365 000

Bieniewice, Faszyce Stare, Dębówka, zachodnia część miasta Błonie

251 384 (2020)

175 200

Bieniewo, Broniewo Parcele, Bramki, Cholewy, Górna Wieś, Łuszczewek Stary,
Łuszczewek Nowy, Nowa Górna, Wola Łuszczewska, Marysinek, Dębówka,
Odrzywół, Rochaliki, Białuty, Wawrzyszew, Nowa Wieś, Piorunów, Pass

220 544 (2018)

b.d.

Konstantów, Żukówka, Żukówka Łąki, Radonice, Faszyce Stare, Faszyce Nowe

Górna Wieś

2- 226; 3- 227,5;
4- 40,5

2 i 3- Ol,
4- Q

Konstantów

1- 29; 2- 40

Q

65

Napowietrzanie, filtracja
na złożu piaskowym, w tym
odmanganianie
i odżelazianie, okresowo
dezynfekcja

Gmina Izabelin
Hornówek

1A- 39,2; 3- 30;
4-30

Q

64

560 337 (2018)

900 000

Mościska, Laski, Izabelin B, Izabelin C, Sieraków, Hornówek, Truskaw

Dwustopniowa filtracja
ciśnieniowa, odmanganianie,
okresowo użycie roztworu
antybakteryjnego

Gmina Kampinos
Kampinos

1a- 46; 3- 45

Q

64

120 850 (2020)

240 483

Kampinos, Kampinos A, Wiejca, Podkampinos, Józefów, Granica

Szczytno

1a- 60; 2a- 65;
3- 55; 4- 52,5

Q

65

338 690 (2020)

661 380

Wola Pasikońska, Pasikonie, Zawady, Łazy, Stare Gnatowice, Komorów,
Kwiatkówek, Prusy, Grabnik, Strojec Rzęszyce, Kirsztajnów, Budki Żelazowskie,
Pindal, Podkampinos

b.d.

Gmina Leszno
Feliksów

1- 29; 2- 34;
3- 38,5

Q

64

639 554 (2019)

730 000

Feliksów, Kępiaste, Łubiec, Leszno, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wiktorów, Wólka,
Wyględy, Zaborówek, Zaborów, 5 wsi z gminy Ożarów Mazowiecki i 3 wsie z
gminy Błonie
Czarnów, Grądy, Grądki, Korfowe, Leszno, Marianów, Plewniak, Powązki,
Szadkówek, Podrochale, Walentów, Towarzystwo Czarnów, Wilkowa Wieś,
Wilków

Czarnów

2- 231; 3- 231

Ol

65

196 350 (2019)

241 933

Gawartowa
Wola

2- 20,8; 3- 28,5

Q

65

50 635 (2019)

33 227

Chopina

1- 29; 2- 30

Q

b.d.

730 000

Łomianki

Fabryczna

1- 34; 2- 23
1- 24,5; 2- 29;
3- 29

Q

b.d.

788 000

Łomianki

b.d.

876 400

Łomianki

Odżelazianie,
odmanganianie, dezynfekcja
podchlorynem sodu

Gawartowa Wola, Trzciniec, Stelmachowo
Gmina Łomianki

Trylogii

Q

64

b.d.
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Gołaszew
Partyzantów
Szeligi
Święcice
Kabel
Duchnice
(RSP)

4- 68,5; 5- 67;
Q
6- 45; 7- 43,25
1A- 226; 2- 251; 1a i 2- Ol,
3- 20,2
3- Q
1- 41, 2- 41;
Q
3- 24; 4- 24
1- 80; 2- 80
Q
1- 252;
1- Ol,
4- 36; 8- 67
4 i 8- Q
4- 35,4; 5- 35,2;
4, 5- Q,
7- 230; 8A- 230 1, 8A- Ol

65

65

148 726 (2018)

376 680

501 943 (2020)

657 000

289 931 (2019)

700 800

377 420 (2017)

630 720

Gmina Ożarów Mazowiecki
Gołaszew, Domaniewek, Koprki, w razie potrzeby: część Duchnic i Osiedle
Mickiewicza
Miasto Ożarów Mazowiecki (osiedla: Zientarówka, Franciszków, Ożarów), część
miejscowości Ołtarzew
Mory, Szeligi, Macierzysz, Strzykuły, Wieruchów, Piotrkówek Mały, Piotrkówek
Duży, Kaputy, Kręczki
Józefów, Święcice, Płochocin, Orły, Wolskie, Wolica, Michałówek

335 395 (2020)

1 138 800

Konotopa, Bronisze, Jawczyce, część Ożarowa Mazowieckiego

Odżelazianie,
odmanganianie

b.d.

b.d.

Duchnice, Konotopa, Jawczyce, Ożarów Mazowiecki (osiedle Mickiewicza)

b.d.

613 200

Janów, Kwirynów, część wschodnia Starych Babic, Babice Nowe, ponadto
Latchorzew, Blizne Jasińskiego i Lubiczów (strefa mieszania z wodą z Warszawy)
oraz Klaudyn (strefa mieszania z wodą z Warszawy i Borzęcina Małego)

657 000

Mariew, Borzęcin Mały, Borzęcin Duży, Stanisławów, Zalesie, Wierzbin, Topolin,
Wojcieszyn, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Koczargi Bugaj, Lipków, Zielonki
Wieś, Zielonki Parcela, część zachodnia Starych Babic, Klaudyn (strefa mieszania z
wodą z Warszawy i Starych Babic)

Odżelazianie,
odmanganianie
Odżelazianie

Gmina Stare Babice
Stare Babice

6- 40; 7- 42

Q

Borzęcin
Mały

1d- 43; 2- 39;
3- 39

Q

65

64

465 492 (2019)

680 287 (2018)

Napowietrzanie,
odżelazianie,
odmanganianie,
dezynfecja podchlorynem
sodu

Objaśnienia: Ol- oligocen, Q- czwartorzęd, RSP- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach.

Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Tabela 34. Charakterystyka sieci wodociągowych na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

89,6

89,9 897,8 877,2

873,5

884,1

41,9 40,6 40,4 40,9

82,8

83,0

2020

2019

2018

2017

2020

2018

2017

89,4

2019

2019

89,9

89,4

Izabelin

85,1

87,7

2 714 2 755 2 838 2 912

8 714

8 773

8 803

8 821

82,8

83,4 394,0 384,0

377,0

354,2

37,3 36,2 35,5 33,4

Kampinos

98,8

105,6 105,6 105,6 1 589 1 604 1 624 1 643

4 293

4 337

4 354

4 347

100,0 100,0 100,0 100,0 164,2 177,0

196,7

182,7

38,2 40,7 45,4 42,0

127,5 129,5 135,5 135,5 2 542 2 606 2 636 2 786

8 408

8 443

8 544

8 588

83,4

413,9

391,8

35,4 39,3 40,6 38,4

Leszno

89,6

Zużycie wody
na jednego
mieszkańca [m³]

2018

177,2 181,0 184,6 186,6 4 218 4 294 4 436 4 568 19 094 19 258 19 355 19 384

Woda dostarczana
gospodarstwom
domowym [dam3]

2017

2019

2018

2017

Liczba mieszkańców korzystająca z
sieci wodociągowej [os.]

2016

2020

2019

2018

2017

2020

2019

Liczba przyłączy [szt.]

2016

Błonie

2018

2017

Gmina

Długość sieci wodociągowej
bez przyłączy [km]

Liczba mieszkańców
korzystająca z sieci
wodociągowej w
stosunku do ogółu
mieszkańców [%]

83,7

84,0

84,1 356,1 398,2

Łomianki 169,0 176,9 181,3 195,9 4 910 5 248 5 388 6 019 13 871 14 794 15 392 15 806 53,5 56,4 57,6 58,1 666,5 815,2 715,9 852,3 25,5 30,8 26,5 31,1
Ożarów
223,0 223,7 226,2 228,4 4 948 5 215 5 362 5 852 23 595 24 051 24 667 25 431 100,0 100,0 100,0 100,0 921,5 1033,4 1059,1 1239,1 38,7 42,5 42,4 48,0
Mazowiecki
Stare Babice 188,3 195,4 197,9 201,3 6 609 6 664 6 982 7 281 17 830 18 165 18 433 18 850 97,4 97,5 97,7 97,8 888,4 1030,6 1112,6 1170,0 48,1 55,0 58,4 60,1
Źródło: GUS (bdl.stat.gov.pl).
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Sieć kanalizacyjna
Najwięcej mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Błonie i Stare Babice,
jest to około 80%. Ponad 70% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej w gminach Izabelin i Ożarów
Mazowiecki, 55% na terenie gminy Łomianki, najmniej zaś na terenie gminy Kampinos oraz Leszno i jest
to odpowiednio około 44% i 32%. Sieć kanalizacyjna na terenie gmin powiatu jest sukcesywnie
rozbudowywana.
Tabela 35. Charakterystyka gospodarowania ściekami na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego.
123,4

Ożarów
Mazowiecki
78,4

Stare
Babice
182,7

26,5

124,0

81,7

190,3

26,5

128,0

83,6

197,1

31,1

28,1

139,7

84,7

212,5

2 341

539

745

5 120

2 275

5 122

2 444

633

753

5 506

2 516

5 527

3 754

2 641

670

753

5 336

2 751

5 863

2020

3 863

2 824

693

758

5 819

2 990

6 183

2016

17 210

7 279

1 689

3 011

13 429

16 824

13 562

2017

17 364

7 328

1 721

3 200

14 294

17 289

14 015

2018

17 461

7 434

1 877

3 243

14 964

18 003

14 496

2019

17 521

7 597

1 928

3 254

14 956

18 797

15 036

2017

17 074

8 604

1 690

2 299

11 350

21 915

16 726

2018

17 128

8 627

1 960

2 328

18 135

21 884

18 605

2019

17 113

8 642

1 985

2 393

18 539

18 907

18 605

2020

17 032

9 347

2 160

2 419

18 945

19 291

18 705

2016

80,6

69,2

39,3

29,9

51,8

71,3

74,1

2017

80,7

69,2

39,7

31,7

54,5

71,9

75,2

2018

80,8

70,1

43,1

31,9

56,0

73,0

76,8

GMINA

Długość sieci
kanalizacyjnej [km]

Liczba przyłączy
kanalizacyjnych
[szt.]
Liczba mieszkańców
korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
[os.]
Liczba mieszkańców
korzystająca z
oczyszczalni ścieków
[os.]
Liczba mieszkańców
korzystająca z sieci
kanalizacyjnej w
stosunku do ogółu
mieszkańców [%]
Ilość ścieków
odprowadzanych
siecią kanalizacyjną
[dam3]

Ścieki oczyszczone w
ciągu roku [dam3]

Błonie

Izabelin

Kampinos

Leszno

Łomianki

2017

146,1

74,2

23,8

26,5

2018

147,8

76,2

29,2

2019

148,9

84,0

30,4

2020

150,6

95,8

2017

3 591

2018

3 640

2019

2019

81,2

71,9

44,4

31,9

55,0

73,9

78,0

2017

833,2

345,0

54,9

129,0

691,3

629,4

726,0

2018

684,1

391,0

54,1

139,4

818,8

745,2

806,1

2019

658,5

415,0

64,2

138,0

902,9

832,1

839,4

2020

810,6

397,6

66,3

140,0

859,4

1 063,1

921,6

2017

936,0

713,0

100,0

290,0

996,0

2 367,0

748,0

2018

976,0

642,0

82,0

285,0

1 037,0

2 162,0

816,0

2019

986,0

595,0

95,0

285,0

1 012,0

2 007,0

846,0

1 033,0

641,0

98,0

340,0

929,0

2 260,0

947,0

2020
Źródło: GUS (bdl.stat.gov.pl).

Oczyszczalnie ścieków
Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną trafiają do oczyszczalni 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. Aktualnie działające na terenie powiatu oczyszczalnie ścieków posiadają wystarczającą
przepustowość.
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Lokalizacja
oczyszczalni

Miejscowości korzystające z oczyszczalni

Białuty, Bieniewice, Bramki, Błonie, Błonie Wieś, Dębówka, Łąki,
Marysinek, Nowa Wieś, Piorunów, Radonice, Stare Faszyce,
Błonie
Błonie
Wawrzyszew, Żukówka, Radzików,
gmina Leszno: Zaborówek, Leszno,
gmina Baranów: Bronisławów, Boża Wola.
Izabelin
Truskaw (Mokre Łąki) Laski, Izabelin B, Izabelin C, Hornówek, Truskaw, Sieraków
Kampinos
Kampinos
Kampinos
Łazy
Łazy
Leszno
Błonie
Leszno, Zaborówek
Łomianki, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski,
Łomianki
Łomianki
Kiełpin
Pruszków
Ożarów Mazowiecki, Duchnice
Stare Babice
Wieruchów, Strzykuły
Józefów
Płochocin, Józefów, Wolica
Ożarów
Bronisze
Piotrkówek Mały, Piotrkówek Duży, Macierzysz, Bronisze,
Mazowiecki
Jawczyce, Szeligi
Wolskie
Wolskie
Pilaszków
Pilaszków
Cały obszar aglomeracji Stare Babice obejmujący wszystkie
Stare Babice
Stare Babice
miejscowości gminy

Wielkość
oczyszczalni
w RLM

Gmina

Przepustowość
oczyszczalni
[mᶟ/doba]

Tabela 36. Oczyszczalnie odbierające ścieki z terenu gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

6 400

53 040

2 200
400
50
6 400

15 000

4 100

38 333

47 185
6 000
5 040
800

64 712

6 000

44 000

2 700
53 040

Legenda: RLM- Równoważna Liczba Mieszkańców.

Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz GUS (bdl.stat.gov.pl).

Tabela 37. Podmioty gminne obsługujące oczyszczalnie ścieków na terenie gmin Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
Gmina

Lokalizacja oczyszczalni

Nazwa podmiotu obsługującego oczyszczalnię

Błonie

Błonie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Izabelin

Truskaw

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Kampinos

Kampinos, Łazy

Gmina Kampinos

Leszno

Błonie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Łomianki

Łomianki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Pruszków
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Ożarów
Stare Babice
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko Babice” Sp. z o.o.
Mazowiecki
Wolskie i Pilaszków
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
Stare Babice Stare Babice
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko Babice” Sp. z o.o.
Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na terenie powiatu działają również oczyszczalnie ścieków związane z obiektami przemysłowymi,
zakładami lub osiedlami, znajdują się one w gminach 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 Wodno-Ściekowej GEA-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 KręczkachKaputach).
Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
Poza siecią kanalizacyjną na terenie powiatu występują zbiorniki bezodpływowe i przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Najwięcej przydomowych oczyszczalni ścieków występuje w gminie Ożarów
Mazowiecki, natomiast w gminie Izabelin nie występują wcale ze względu na zalecenia zawarte w Planie
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ochrony dla KPN. Znajduje się tam zapis o preferowaniu budowy kanalizacji zamiast przydomowych
oczyszczalni ścieków i lokalizowaniu tego typu instalacji jedynie w miejscach o budowie rozproszonej.
Zbiorniki bezodpływowe w największej liczbie występują według danych GUS na terenie gminy Łomianki,
zaś najmniej licznie zlokalizowane są na terenie gminy Kampinos.
Tabela 38. Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe na terenie gmin Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
Gmina
Błonie
Izabelin
Kampinos
Leszno
Liczba [szt.]
Przydomowe oczyszczalnie
74
0
36
70
ścieków
Zbiorniki bezodpływowe
374
641
362
1 492
Źródło: gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz GUS (bdl.stat.gov.pl).

Łomianki

Ożarów
Mazowiecki

Stare
Babice

3

104

13

4 468

963

612

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.
5.5.2

Analiza SWOT

Tabela 39. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Obszar interwencji „Gospodarka wodno-ściekowa”
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→

MOCNE STRONY
wysoki stopień zwodociągowania powiatu,
woda pitna z ujęć na terenie powiatu przydatna
do spożycia,
stacje uzdatniania wody,
dość wysoki poziom skanalizowania powiatu,
sukcesywny rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie
powiatu.
SZANSE
modernizacja systemu gospodarki ściekowej,
rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
budowa nowych oczyszczalni ścieków w celu
zaspokojenia rosnącej liczby ludności,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
nałożenie obowiązku posiadania szczelnej
instalacji gospodarowania ściekami,
uszczelnianie zbiorników bezodpływowych,
eliminacja zbiorników bezodpływowych z systemu
gospodarowania ściekami.

SŁABE STRONY
→ użytkowanie zbiorników bezodpływowych przez część
mieszkańców powiatu,
→ przestarzałe systemy gromadzenia ścieków na terenie
gospodarstw.

→
→
→
→
→
→

ZAGROŻENIA
zanieczyszczenie GZWP 222,
wzrost antropogenicznej presji na jakość wód,
awarie i nieszczelność przestarzałych szamb,
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.

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.
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Natomiast osady zastoiskowe i fluwioglacjalne pochodzą z okresu zlodowacenia północnopolskiego.
Ilasto-mulaste osady zastoiskowe są pozostałością zastoiska warszawskiego znajdującego się na terenie
Niecki Warszawskiej podczas największego zasięgu zlodowacenia północnopolskiego. Wody roztopowe
dostawały się na teren ten pradoliną Biebrzy-Narwi, jednakże ich odpływ w kierunku zachodnim pradoliną
warszawsko-berlińską był utrudniony ze względu na obecność czoła lądolodu oraz wysadów solnych
w podłożu (Molewski 2014). Utwory zastoiskowe dominują na terenie gminy Kampinos
oraz w południowej części gminy Leszno. Osady piaszczysto-żwirowe wód płynących są młodsze
niż utwory zastoiskowe i związane są z cofaniem się lądolodu. Deponowały je wody roztopowe kolejnych
faz zlodowacenia północnopolskiego odpływając pradoliną w kierunku Morza Północnego. W warunkach
peryglacjalnych następowała ponadto sedymentacja utworów eolicznych w postaci wydm, głównie
na terenie pradoliny. 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.
Według danych PIG-PIB oraz Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r.
terenie powiatu występują dwa złoża:
•

•

Łomianki-Dąbrowa - rozpoznane szczegółowo złoże kruszyw naturalnych (piaski i żwiry)
o powierzchni poniżej 0,1 ha i zasobach bilansowych 172 tys. ton, położone w gminie Łomianki
(złoże wyeksploatowane).
Domaniew - rozpoznane wstępnie złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej o powierzchni
około 72,5 ha i zasobach szacowanych na 9 449 tyś m³, położone jest na pograniczu gmin Ożarów
Mazowiecki oraz Brwinów w powiecie pruszkowskim, z czego około połowa leży na terenie gminy
Ożarów Mazowiecki.

Żadne z wymienionych złóż nie podlega eksploatacji. Na terenie powiatu występują ponadto
obszary perspektywiczne dla złóż kopalin: na terenie gminy Kampinos piasku i iłu, zaś w gminie Błonie
i Ożarów Mazowiecki piasku (geologia.pgi.gov.pl).
Dotychczasowe działania i prognoza stanu
W ostatnim okresie nie stwierdzono nielegalnego wydobycia kopalin na terenie powiatu.
Nie przewiduje się przemysłowego wydobycia złóż na terenie powiatu, niemniej konieczne jest
monitorowanie, czy nie dochodzi do nielegalnego poboru kopalin.
5.6.2

Analiza SWOT

Tabela 40. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zasoby geologiczne”.
Obszar interwencji „Zasoby geologiczne”
→
→
→
→

MOCNE STRONY
brak rozległych terenów zmienionych wskutek
eksploatacji złóż,
tereny podlegające ochronie prawnej ograniczające
skalę ewentualnego wydobycia złóż,
brak niekoncesjonowanego wydobycia.
SZANSE
rozwój
nowych
technologii
poszukiwania
i
eksploatacji
surowców
mineralnych
z poszanowaniem środowiska.

SŁABE STRONY
→ kolizja
udokumentowanych
złóż
i ich wydobycia z ochroną środowiska.

kopalin

ZAGROŻENIA
→ zagrożenia występujące ze strony eksploatacji złóż
(przekształcenia rzeźby trenu, zmiana stosunków
wodnych, degradacja gleb),
→ nielegalna eksploatacja i składowanie odpadów
lub ścieków w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

5.7 Gleby
5.7.1

Ocena stanu

Północną część Powiatu Warszawskiego Zachodniego pokrywają osady rzeczne i eoliczne
reprezentowane przez żwiry, piaski i mułki oraz luźne osady piaszczyste. Na takim podłożu tworzą się
gleby bielicowe i płowe słabej klasy. Południową część Powiatu Warszawskiego Zachodniego pokrywają
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natomiast osady glin zwałowych, pól sandrowych oraz zastoiskowe. Tworzą się na nich gleby bielicowe,
brunatne oraz czarne ziemie należące do wyższych klas gruntu. W obniżeniach terenu oraz dolinach
rzecznych mogą występować ponadto gleby bagienne (mapa geologiczna Polski PIG-PIB, portal Wrota
Mazowsza, msip.wrotamazowsza.pl, Urzędowa tabela klas gruntów40).
Najlepsze gleby użytkowane rolniczo występują na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
i we wschodniej część gminy Błonie - należą do II i III klasy bonitacyjnej. Zachodnia część gminy Błonie
oraz użytki rolne na terenie gmin Kampinos, Leszno, Stare Babice (południowe części wymienionych gmin)
i Łomianki (część północna i wschodnia) są zdominowane przez klasę III i IV (dane gmin Powiatu
Warszawskiego Zachodniego). Północne części gmin Kampinos, Leszno, Stare Babice, południowa
i zachodnia część gminy Łomianki oraz większość terenu gminy Izabelin należą do najsłabszych gruntów
i zajmowane są przez lasy i bagna puszczy Kampinoskiej oraz w mniejszym stopniu łąki.
Według poglądowych danych na temat zapasu wody w glebie i jej możliwości retencyjnych z 2004 r.
dostępnych na portalu mapowym województwa mazowieckiego (msip.wrotamazowsza.pl) gleby
południowej i północno-wschodniej części powiatu mają dostateczny rzeczywisty zapas wody i wysokie
możliwości retencyjne. Są to tereny gmin Błonie i Ożarów Mazowiecki, południowa część gmin Stare Babice
i Leszno, a także północna część gminy Łomianki. Gleby tych terenów, według mapy kategorii glebowych
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (SMSR
IUNG, susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/), są średnio podatne na suszę. Natomiast gleby gminy
Kampinos i Izabelin oraz środkowej części gmin Leszno i Stare Babice charakteryzują się niskim
i niedostatecznym rzeczywistym zapasem wody oraz małą retencją, według SMSR IUNG są to gleby podatne
i bardzo podatne na suszę.
Zgodnie z art. 101b. ustawy Poś w ramach PMŚ dokonuje się badań i obserwacji oraz oceny stanu
gleby i ziemi. Podczas badań gleb ornych prowadzonych przez IUNG w 2015 roku na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nie był zlokalizowany punkt pomiarowo-kontrolny. Najbliższe punkty
znajdowały się w Janówku Pierwszym w gminie Wieliszew w Powiecie Legionowskim
oraz w Michałowicach w gminie Michałowice w Powiecie Pruszkowskim (Monitoring chemizmu gleb
ornych w Polsce w latach 2015- 2017).
Na terenie kraju analiz gleb dokonują również Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze41 (OSChR).
Wykonują one badania odczynu gleb, zawartości próchnicy oraz mikro- i makroelementów, w tym azotu,
a także zanieczyszczenie metalami ciężkimi, prowadzą ponadto badania osadów ściekowych, nawozów
i pasz, doradztwo rolnicze (tzw. agrochemiczna obsługa rolnictwa) i sporządzają plany nawożenia.
Na terenie województwa mazowieckiego, które obsługuje OSChR w Warszawie, punktów monitoringu
jest 5 535 (poza badaniami zleconymi przez rolników), z czego około 80 na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. Według poglądowych danych z 2004 r. dostępnych na portalu Wrota
Mazowsza (msip.wrotamazowsza.pl) gleby na terenie powiatu są głównie kwaśne i lekko kwaśne. Gleby
kwaśne przeważają w północnej części, co więcej w północnej części gminy Leszno występują gleby bardzo
kwaśne. Gleby lekko kwaśne przeważają natomiast w południowej części powiatu, ponadto na terenie gmin
Błonie oraz Ożarów Mazowiecki występują miejscowo gleby obojętne. Większość gleb powiatu ze względu
na odczyn wymaga więc wapnowania. Zawartość próchnicy w glebie na większości powierzchni gmin
powiatu jest na poziomie 1-2% i jest to średni poziom (kalendarzrolników.pl), zawartość wysoka i bardzo
wysoka (3-10%) występuje w zachodniej i wschodniej części powiatu na terenie gmin Kampinos, Ożarów
Mazowiecki, Stare Babice i Izabelin. W większości punktów nie stwierdzono zanieczyszczenia metalami
ciężkimi, jedynie w północno-wschodniej części gminy Kampinos oraz wschodniej części gminy Stare
Babice zdiagnozowano słabe zanieczyszczenie, natomiast na terenach silnie zabudowanych gmin Leszno,
Ożarów Mazowiecki, Stare Babice i Łomianki stwierdzono podwyższoną zawartość metali ciężkich (portal
Wrota Mazowsza msip.wrotamazowsza.pl).
40 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012
r. poz. 1246)
41 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 76)
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Obszary zdegradowane i wymagające rekultywacji
Według danych GDOŚ w Józefowie przy ul. Lipowej znajduje się teren, na którym występuje
potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Poza tym na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego nie występują miejsca, w których zaistniała szkoda w środowisku lub zanieczyszczona była
powierzchnia ziemi i które nie podlegały działaniom naprawczym.
Rolnicze użytkowanie gruntów
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 południowowschodnią część gminy Ożarów Mazowiecki, północno-wschodnią i północno-zachodnią część gminy
Błonie, południową część gmin Kampinos i Leszno wraz z terenem wokół miejscowości Łubiec 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 przeważa
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.
5.7.2

Analiza SWOT

Tabela 41. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gleby”.
Obszar interwencji „Gleby”
MOCNE STRONY
→ obecność monitoringu OSChR,
→ gleby użytków rolnych należące do średnich klas
bonitacyjnych w południowej części powiatu,
→ średnia podatność na suszę i wysokie możliwości
retencyjne gleb południowej części powiatu
użytkowanych rolniczo,
→ średnia i wysoka zawartość próchnicy w glebie,
→ brak zanieczyszczenia metalami ciężkimi,
→ brak znaczącej presji ze strony przemysłu.

strona | 66

SŁABE STRONY
→ brak krajowego punktu monitoringu gleb na terenie
powiatu,
→ występowanie gleb podatnych i bardzo podatnych
na suszę o niskich możliwościach retencyjnych
w północnej części powiatu na terenie Puszczy
Kampinoskiej,
→ występowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych
wymagających wapnowania,
→ intensywnie użytkowane drogi,
→ występowanie presji ze strony rozszerzającej się
zabudowy wraz ze wzrostem liczby mieszkańców.
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SZANSE
→ stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
→ wzrost świadomości i wiedzy rolników co do
odpowiedzialnego stosowania nawozów i środków
ochrony roślin,
→ wapnowanie gleb kwaśnych,
→ rozwój rolnictwa ekologicznego,
→ zalesianie i utrzymanie lasów na najsłabszych
glebach,
→ coraz bardziej restrykcyjne normy środowiskowe
w zakresie zagospodarowania ścieków i odpadów
oraz transportu zapobiegające skażeniu gleb,
→ zwiększanie naturalnej retencji zapobiegające
przesuszaniu gleb.

2021

ZAGROŻENIA
→ rosnące zagrożenie wystąpieniem zjawiska suszy
i innych zjawisk ekstremalnych,
→ 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.

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
5.8.1

Ocena stanu

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
spoczywa na tworzących go gminach42. Odbywa się również w oparciu o m.in. wojewódzkie plany
gospodarki odpadami43. W 2018 r. został opracowany Plan gospodarki odpadami dla województwa
mazowieckiego 202444.
Marszałek Województwa Mazowieckiego publikuje listę funkcjonujących instalacji spełniających
wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane
decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów oraz listę instalacji planowanych do budowy, rozbudowy
lub modernizacji na terenie województwa. Ostatniej aktualizacji listy dokonano 8 lipca 2021 r.
Tabela 42. Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji
nadających się w całości lub części do odzysku położone w województwie mazowieckim.
L.p.

Gmina

Adres instalacji

Podmiot zarządzający instalacją

1

Ciechanów

Wola Pawłowska,
06-452 Wola Pawłowska

2

Nadarzyn

ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn

3

Ostrołęka

ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka

4

Ostrów
Mazowiecka

5

Płońsk

Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 11,
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poświętne, ul. Pułtuska 5,
09-100 Płońsk

6

Pruszków

ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

7

Radom

ul. Witosa 94, 26-600 Radom

8

Sierpc

Rachocin, 09-200 Sierpc

9

Stara Biała

Kobierniki 42, 09-413 Sikórz

10

Suchożebry

Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry

11

Warszawa

ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman sp. z o.o.,
al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o.o., ul. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej
sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku
Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„RADKOM” sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.,
ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz,
ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. poz. 888)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami)
44 Uchwała nr 3/19 Sejmiku Woj. Maz. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa
mazowieckiego 2024
42
43
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12

Warszawa

ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa

REMONDIS sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa

13

Wiązowna

Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lekaro
Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

Źródło: Lista Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Tabela 43. Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych położone w województwie mazowieckim.
L.p.

Gmina

Adres instalacji

Podmiot zarządzający instalacją

1

Ciechanów

Wola Pawłowska,
06-452 Wola Pawłowska
Kraśnicza Wola, obręb 0018,
nr działki 5/1
Jaskółkowo, obręb 0016,
nr działki 382, 383, 384

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim
sp. z o.o., Chrzanów Duży 15A, 05-625 Chrzanów Duży
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o.,
ul. Płońska 24b, lok. 2, 05-190 Nasielsk
Ostrołęckie towarzystwo Budownictwa Społecznego,
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej
sp. z o. o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

2

Grodzisk
Mazowiecki

3

Nasielsk

4

Ostrołęka

07-401 Ostrołęka, ul. Turskiego 4

5

Ostrów
Mazowiecka

6

Otwock

Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 11,
07-300 Ostrów Mazowiecka
Otwock–Świerk, ul. Lennona 4,
05-400 Otwock

7

Płońsk

Dalanówek, 09-100 Dalanówek

8

Pruszków

05-800 Pruszków,
ul. Przejazdowa 1

9

Radom

ul. Witosa 98, 26-600 Radom

10

Sierpc

Rachocin, 09-200 Sierpc

11

Stara Biała

Kobierniki 42, 09-413 Sikórz

12

Suchożebry

Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku
sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o.,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„RADKOM” sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu
sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
sp. z o. o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.,
ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce

13

Wieczfnia
Kościelna

Uniszki-Cegielnia, 06-500 Mława

NOVAGO sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

Amest Otwock sp. z o. o., ul. Lennona 4, 05-400 Otwock

Kosiny Bartosowe 57,
06-521 Kosiny Bartosowe
Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253,
15
Wołomin
05-200 Wołomin
ul. Byłych Więźniów Twierdzy
16
Zakroczym
Zakroczymskiej 19, 05-170 Zakroczym
Źródło: Lista Marszałka Województwa Mazowieckiego.
14

Wiśniewo

NOVAGO sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o. o.,
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Przedsiębiorstwo Gospodarki INWEST sp. z o. o.,
ul. Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka

Tabela 44. Instalacje planowane do budowy/rozbudowy/modernizacji w województwie mazowieckim.
Planowane
Podmiot zarządzający instalacją
działanie
Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielania z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku
Wola Pawłowska,
modernizacja/
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
1 Ciechanów
06-452 Wola Pawłowska
rozbudowa
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Kol. Warszawska, Aleja Krakowska
Jarper sp. z o.o., Kolonia Warszawska, Aleja Krakowska
2 Lesznowola
rozbudowa
108a, 05-552 Wólka Kosowska
108a, 05-552 Wólka Kosowska

Lp.

Gmina

Adres instalacji

3

Mszczonów

Mszczonów

4

Otwock

5

Stara Biała

6

Rzekuń

7

Warszawa

8

Wieczfnia
Kościelna
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Otwock–Świerk, obręb 198,
nr działki 1, 2, 3, 4, 6/1, 9, 10, 11;
obręb 197, nr działki 23
Kobierniki 42,
09-413 Sikórz
ul. Przemysłowa 45,
07-411 Ławy
ul. Wólczyńska 249,
01-919 Warszawa
Uniszki-Cegielnia, 06-500 Mława

budowa

Bioelektra Group S.A. ul. Książęca 15, 00-948 Warszawa

budowa

Amest Otwock sp. z o. o., ul. Lennona 4, 05-400 Otwock

rozbudowa/
modernizacja

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
sp. z o. o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

modernizacja

MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

modernizacja

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz,
ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

rozbudowa/
modernizacja

NOVAGO sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
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Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
Wola Pawłowska,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w
4 Ciechanów
rozbudowa
06-452 Wola Pawłowska
Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Płoniawy
Kalinowiec 15A,
Składowisko Kalinowiec sp. z o.o.,
5
budowa
Bramura
06-211 Płoniawy-Bramura
ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Źródło: Lista Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie funkcjonuje żadna instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, ani składowisko odpadów. Składowisko Radiowo, które powstało
w roku 1962 r., od 1 stycznia 2017 roku zaprzestało przyjmowania odpadów do składowania.
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. Ponadto na terenie niektórych gmin działają punkty
zbiórki elektroodpadów (Stare Babice- 3 punkty poza PSZOK) i świetlówek (Izabelin- 2 punkty
poza PSZOK).
Tabela 45. Liczba PSZOK-ów oraz punktów odbioru przeterminowanych leków i zużytych baterii na terenie
gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

PSZOK
Liczba [szt..]

Liczba punktów odbierających (poza PSZOK) [szt.]:
Adres

Przeterminowane leki

Zużyte baterie

Błonie

1

Błonie, ul. Towarowa 5

2

Około 10

Izabelin

1

Izabelin, ul. 3 Maja 42 (parking UG)

5

6

Kampinos

1

Kampinos A

1

5

Leszno

1

Leszno, ul. Wojska Polskiego 21 (za UG)

4

5

Łomianki
Ożarów
Mazowiecki
Stare Babice

1

Łomianki, ul. Brukowa 2A
Umiastów, ul. Umiastowska 41E
Wolica, ul. Leśna 1
Stare Babice, ul. Dworkowa

6

4

b.d.

b.d.

7

6

2
1

Legenda: UG- Budynek Urzędu Gminy.

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin.

Tabela 46. Informacja o gospodarowaniu odpadami na terenie poszczególnych gmin Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
12 308,3

Ożarów
Mazowiecki
13 349,3

Stare
Babice
8 423,3

5 609,8

14 227,9

13 428,4

10 446,8

1 788,6

4 993,9

12 853,1

13 145,5

10 070,9

1 794,2

5 536,3

14 399,1

14 849,5

11 316,6

2 436,5

622,4

2 501

6 919,5

6 990,7

5 284

9 757

2 852,4

704,2

2 721,2

8 878,5

7 683,8

5 989,9

6 833,1

2 703

766,6

2 615,5

5 946,5

7 865,8

5 568,3

7 143,2

2 142,7

1 025

2 499,5

5 178,8

8 413

4 876,3

2017
Ilość odpadów zmieszanych
2018
w stosunku do ogólnej
ilości odebranych
2019
odpadów [%]
2020

81,1

41,0

54,7

53,7

56,2

52,4

62,7

90,5

48,7

49,8

48,5

62,4

57,2

57,3

82,0

48,4

42,9

52,4

46,3

59,8

55,3

71,7

35,3

57,1

45,1

36,0

56,7

43,1

2017

38,47

77,7

48,4

67,56

b.d.

80

82,69

2018

103,5

31,14

58,76

69,54

58,91

65,37

99,86

2019

77,60

61,7

97,5

62,75

42,15

58,59

65,83

2020

58,51

87,07

78,84

73,88

70,12

69,92

75,89

GMINA

Błonie

Izabelin

Kampinos

Leszno

Łomianki

2017

9 672,3

5 941,6

1 138,5

4 659,9

2018

10 776,7

5 857,9

1 413,2

2019

8 330,9

5 579,7

2020

9 963,3

6 072,6

2017

7 847,3

Ilość odebranych odpadów 2018
zmieszanych [Mg]
2019
2020

Łączna ilość odebranych
odpadów [Mg]

Poziom recyklingu i
przygotowania do
ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych
i szkła [%]
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Poziom recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych [%]

2017

100

100

46,2

100

b.d.

98

100

2018

100

99,25

55,96

94,66

99,94

99,36

100

2019

100

94,19

77,89

100

100

98,77

100

2020

100

96,78

82,71

100

100

94,92

100

Poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do
składowania [%]

2017

1,47

0,3

27,3

0,4

b.d.

0,34

0,82

2018

1,06

4,68

3,4

4,494

3,78

2,8

5,65

2019

0,01

0,01

2,01

0,0

2020
0,35
4,42
23,81
1,37
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin.

0,0

0,0

0,0

4,48

1,99

0,03

Ogólna ilość powstających 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 składowania45. Poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła zostały osiągnięte na terenie wszystkich gmin powiatu, podobnie jak poziomy recyklingu
odpadów budowlanych i rozbiórkowych46. Gminy są obowiązane do systematycznego zwiększania
osiąganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
Poza wzrostem recyklingu kolejnym wyzwaniem jest ograniczenie ilości powstających odpadów.

Papier i tektura
15 01 01; 20 01 01

Tworzywa sztuczne
15 01 02; 20 01 39

Szkło
15 01 07; 20 01 02

Zużyte opony
16 01 03

Odpady remontowe
17 01 01; 17 01 07;
17 09 04

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
20 01 35*; 20 01 36

Odpady ulegające
biodegradacji
20 02 01

Odpady
wielkogabarytowe
20 03 07

Przeterminowane
leki
20 01 32

2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020

Odpady
Segregowane

Leszno

Kampinos

Izabelin

Błonie

Odebrane odpady
[Mg]

Tabela 47. Odpady segregowane odebrane z terenu gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

1 825
1 019,7
1 497,8
2 820,1
3 505,1
3 005,5
2 876,7
3 929,9
516,1
709
1 022
769,2
2 158,9
2 888,6
2 378,4
3 036,8

37,6
5,3
7,9
11,5
29,2
10,5
292,7
265,5
3,1
1,8
14,5
44,2
27,3
171,2
126,6
212,2

15,4
224,2
275,1
427,8
48,2
23,5
110,6
24,8
2,2
0,2
b.d.
167,9
61,6
66,5
70,7
103,7

194,6
224,6
257,4
391,3
0,029
0,5
96,1
275
b.d.
14
71,8
106,6
131
187,6
106,4
271,8

30,4
48,4
49,6
55,5
6,9
12,8
19,9
27,4
8,6
10,1
14,3
16,3
2
1,9
2
0,2

270,2
80,9
366,8
427,9
237
284,2
189,9
380,8
49,1
131,9
88,4
212,1
370,9
447,8
423,2
376,6

14,8
19,8
22,4
33,5
4,9
5,6
9,2
31,2
1,9
4,9
7,8
10,9
2,5
1,7
2,1
0,12

354,4
14,3
19,9
152
1 787,3
894,6
1 265,9
1 988,6
44,3
65
92,7
97,1
267
920
863,1
1 146,3

290,9
377,5
476,6
1 265,3
223,4
267,9
219,7
309,1
50,9
83,8
219
119,8
63,16
101
100,2
448,1

b.d.
0,76
0,8
b.d.
0,5
1
0,9
0,8
0,1
0,04
0,1
0,07
0,01
0,012
0,017
0,095

45 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)
46 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167), a od 2021
roku – art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

strona | 70

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.
2 507,2
1 046,7
2 525,7
3 431,1
1 705,8
1 145,5
1 017,8
2 051,2
2 118,4
999,5
1 194,6
3 185,6

Stare
Babice

Ożarów
Mazowiecki

Łomianki

2017 5 388,8
688,3
165,5
292,2
b.d.
b.d.
b.d.
2018 5 349,4
184,8
277
358,6
b.d.
952,6
58,3
2019 6 906,6
268,1
364,8
321,7
b.d.
1 023,9
41,1
2020 9 220,3
805,8
316,1
855,7
23,3
1 311,7
88,5
2017 6 358,6
120,1
136,7
249,6
38,5
1 475,2
27,6
2018 5 744,6
455,4
124,1
373,8
30,6
1 463,3
20
2019 5 279,7
1 005,7
453,6
443,8
27,2
628,4
16,3
2020 6 436,5
674,6
1 266,9
644,8
32,5
651,5
43,7
2017 3 139,3
6,6
112,8
229,4
29,6
702,1
0,8
2018 4 456,9
438,2
52,9
317,3
11,4
772,5
8,4
2019 4 502,6
551,1
37,7
137,8
27,5
741,3
16,7
2020 6 440,3
595,7
29,6
647,2
21,7
632,6
19,3
Legenda: *- odpady niebezpieczne
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin.

2021
b.d.
721,5
781,5
1 011,9
446
301,8
696,5
660,5
843,6
951,4
721,4
591

b.d.
2
1,3
4,4
0,7
0,42
1,6
2,3
b.d.
0,25
0,5
1,4

Tabela 48. Koszt gospodarowania odpadami na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
2019
7 960 880,34

2020

2018
4 895 582,55

12 276 992,27

2017
3 471 931,24

2019

2020
16 098 290,55

9 131 932,83

2019
12 392 910,87

2018

2018
3 986 687,76

4 286 271,19

2017
3 986 687,76

2017

2020
5 543 800,7

3 929 845,07

2019
2 920 350,11

2020

2018
2 117 476,47

Stare Babice

12 473 765,44

2017

2017
540 715,16

2 009 374,04

2020
5 803 206,34

2020

2019
5 136 295,86

1 392 580,21

2018
1 850 187,8

2019

2017
1 833 801,76

777 126,84

2020
7 564 553,36

Ożarów
Mazowiecki

Łomianki

2018

2019
4 839 574,27

Leszno

b.d.

2018

Kampinos

4 356 224,43

Koszt
gospodarowania
odpadami [zł.]

Rok

Izabelin

2017

Błonie

2 780 242,18

Gmina

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin.

Koszt gospodarki odpadami zawiera odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie PSZOK, a także pozostałe opłaty administracyjne.
Koszty gospodarowania odpadami rosną.
Wyroby azbestowe
Tabela 49. Wyroby azbestowe usunięte i pozostałe na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina
Błonie
Izabelin
Kampinos
Leszno
Łomianki
Ożarów Mazowiecki
Stare Babice

Wyroby azbestowe usunięte [Mg]
2017

2018

2019

126,33
59,242
81,719
132,109
59,6

47,7
23,267
150,7445
76,325
113,4
97,62
62,2

89,34
18,796
52,907
47,26
40,55
42,83
77,4

2020
52,54
35,349
63,72
120,102
25,05
75,9
56,1
Łącznie

Wyroby azbestowe pozostałe
do usunięcia [Mg]
2 538,095
390,341
1 834,986
1 905,491
501,550
1 771,589
1 167,600
10 109,65

Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

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
wytworcami odpadow oraz firmami gospodarującymi odpadami. W nielicznych przypadkach odpady mogą
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byc przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym47. Większosc odpadow
jest przetwarzana poza terenem powiatu.
Dotychczasowe działania i prognoza 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.
5.8.2

Analiza SWOT

Tabela 50. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów”.
Obszar interwencji „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów”
MOCNE STRONY
→ systemy selektywnej zbiórki odpadów na terenie
wszystkich gmin powiatu,
→ punkty selektywnej zbiórki odpadów obsługujące
mieszkańców gmin powiatu,
→ możliwość kompostowania odpadów zielonych,
→ uchwalone regulaminy utrzymania czystości
i porządku na terenie gmin,
→ osiągnięte poziomy recyklingu papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych,
→ osiągnięte wymagane poziomy ograniczenia masy
składowanych odpadów komunalnych,
→ usuwanie wyrobów azbestowych.
SZANSE
→ utrzymanie i rozwój nowoczesnych instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych,
→ prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów
przez wszystkich mieszkańców,
→ spadek ilości wytwarzanych odpadów zmieszanych,
→ spadek ogólnej ilości wytwarzanych odpadów,
→ dążenie do gospodarki odpadami o obiegu
zamkniętym,
→ wzrost świadomości mieszkańców w zakresie
gospodarowania odpadami,
→ wzrost świadomości mieszkańców na temat
konieczności ograniczenia ilości powstających
odpadów.

SŁABE STRONY
→ odpady zmieszane stanowiące dużą część odbieranych
odpadów,
→ rosnąca ilość powstających odpadów komunalnych,
→ rosnące
koszty
funkcjonowania
systemu
gospodarowania odpadami,
→ znaczna ilość wyrobów azbestowych pozostałych
do usunięcia.

ZAGROŻENIA
→ dalszy wzrost ilości powstających odpadów,
→ dalszy wzrost ilości powstających odpadów
zmieszanych,
→ niewłaściwa segregacja odpadów przez mieszkańców,
→ nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu
gospodarowania odpadami,
→ wzrost opłat dla mieszkańców za system
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.

47 Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne
lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawac odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93)
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5.9 Zasoby przyrodnicze
5.9.1

Ocena stanu
Formy ochrony przyrody

Obserwacje i ocena stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej
i krajobrazowej, w tym typów siedlisk, a także ocena skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody,
zgodnie z art. 112 ustawy o ochronie przyrody48. należy do monitoringu przyrodniczego i podlega PMŚ.
Spośród form ochrony przyrody na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego występują:
• Kampinoski Park Narodowy49
• Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC14000150
• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC14000151
Północna część terenu powiatu od 1959 r. 52 jest objęta ochroną prawną w ramach Kampinoskiego
Parku Narodowego obejmującego Puszczę Kampinoską położoną w pradolinie Wisły. Powierzchnia KPN
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynosi 17 449 ha. Teren Puszczy należy również do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W granicach Puszczy występują bowiem 43 gatunki ptaków
wymienione w Załączniku 1 Dyrektywy ptasiej53 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 siedliskowej54 (Projekt planu ochrony
dla KPN). KPN posiada zarządzone zadania ochronne na rok 202155, nie posiada ustanowionego planu
ochrony.
KPN posiada urozmaiconą rzeźbę terenu i zróżnicowaną szatę roślinną. Umiejscowiony jest
w szerokiej na 18 km Kotlinie Warszawskiej będącej częścią pradoliny warszawsko-berlińskiej
odprowadzającej wody rzeczne i roztopowe w kierunku Morza Północnego podczas Zlodowacenia Wisły.
W rozległej dolinie rzecznej w warunkach peryglacjalnych powstały ułożone równoleżnikowo wydmowe
i bagienne pasy odzwierciedlające przebieg koryt rzecznych. Dodatkowo na terenach wydmowych
znajdują się podmokłe zagłębienia międzywydmowe, zaś na terenach bagiennych piaszczyste wzniesienia.
Szata roślinna KPN obejmuje około 150 zbiorowisk roślinnych, na które składa się 1 400 gatunków
roślin naczyniowych i 150 mszaków. Spośród zbiorowisk leśnych wyróżnić można m.in.: bory mieszane
i świeże, dąbrowy świetliste, grądy i olsy zaś nad brzegami kanałów łęgi, ponadto występują turzycowiska,
szuwary trawiaste, łąki trzęślicowe, murawy napiaskowe i wrzosowiska. Wśród drzew przeważa sosna
z domieszką brzozy oraz dębu i olszyny, pozostałe gatunki drzew, których łącznie jest 74, występują
miejscowo. Współczesna przewaga sosny jest wynikiem nasadzeń, bowiem XIX i początek XX wieku były
czasem bardzo silnej eksploatacji terenu puszczy. Podszyt stanowią głównie kruszyna, jałowiec i jarzębina
z dodatkiem leszczyny i trzmieliny. Licznie występują grzyby, jest ich ponad 1 533 gatunki oraz porostyUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U.
z 1997 r. Nr 132 poz. 876)
50 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.
2011 nr 25 poz. 133)
51 Rozporządzenie Ministra Środowiska 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1713)
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)
52 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)
53 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)
54 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)
55 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)
48
49
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około 200 gatunków. Zbiorowiska roślinne puszczy są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków
roślin, grzybów i porostów, są to np.: wężymord stepowy, rosiczka okrągłolistna, chamedafna północna,
kosaciec syberyjski, grzybień północny a także gatunki storczyków, sasanek, kukułek, kruszczyków,
goździków i widłaków z roślin, gwiazdosz kwiatuszkowaty, żagwica listkowata i sromotnik bezwstydny
z grzybów oraz granicznik płucnik, gatunki brodaczki, chrobotka, tarczownicy, płucnicy, pawężnicy,
włostka i odnożycy z porostów.
Fauna terenu puszczy również jest bardzo bogata. Obejmuje około 4 000 gatunków bezkręgowców,
30 ryb, 13 płazów, 6 gadów, ponad 200 ptaków i 50 ssaków. Spośród nich wiele jest gatunkami
chronionymi, np.: strojniś nadobny, trzepla zielona, gatunki biegaczy, trzmieli i motyli z bezkręgowców,
grzebiuszka ziemna, traszka grzebieniasta, żaba moczarowa, kumak nizinny i ropucha zielona z płazów,
gniewosz plamisty z gadów, lelek, wodnik, zielonka, krwawodziób, bączek, trzmielojad, orlik krzykliwy,
błotniak łąkowy i stawowy oraz uszatka z ptaków oraz wilk i ryś, orzesznica i 14 gatunków nietoperzy
ze ssaków. Szczególnie cennym aspektem fauny puszczy jest występowanie dwóch dużych ssaków
drapieżnych: rysia oraz wilka (kampinoski-pn.gov.pl, ochrona gatunkowa).
Teren KPN jest atrakcyjny turystycznie, zarówno dla turystyki pieszej, jak i rowerowej czy konnej.
Według danych KPN ruch turystyczny w roku 2020 wzrósł o około 30%, szczególnie w sąsiedztwie
Warszawy i w części południowej parku. Bardzo dużym problemem jest poruszanie się turystów poza
szlakami, szczególnie w pobliżu miejscowości, a także erozja wydm wskutek poruszania się po nich
rowerów, motocykli i koni, parkowanie w niedozwolonych miejscach i blokowanie dróg pożarowych, zbiór
runa leśnego, płoszenie zwierzyny oraz puszczanie psów luzem. Duże zagrożenie stanowi również zmiana
klimatu i związane z nią susze, zagrożenie pożarowe, wichury i deszcze nawalne, problem pogłębia
uregulowanie cieków i gospodarka wodna oparta na odwadnianiu w okolicach KPN. Zagrożeniem
dla terenu KPN pozostają również grunty prywatne na jego terenie o nieuregulowanych kwestiach
prawnych. W granicach Powiatu Warszawskiego Zachodniego na terenie KPN istnieją wsie: Granica
i Józefów na terenie gminy Kampinos, Roztoka, Łubiec i Kępiaste na terenie gminy Leszno, Truskaw Mały
na terenie gminy Stare Babice oraz Sieraków na terenie gminy Izabelin. Istniejąca zabudowa sprzyja
fragmentacji siedlisk i generuje duże zanieczyszczenie światłem.

Rysunek 15. Kampinoski Park Narodowy wraz z otuliną względem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl oraz geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Puszcza Kampinoska

Dolina Środkowej Wisły

Rysunek 16. Obszary specjalnej ochrony ptaków względem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl

Puszcza Kampinoska

Kampinoska Dolina Wisły

Rysunek 17. Specjalne obszary ochrony siedlisk względem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl
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• Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004
• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029
Ww. obszary Natura 2000 obejmują dolinę Wisły, która na tym odcinku zachowała charakter
naturalnej rzeki roztokowej z licznymi łachami, kanałami i starorzeczami. Siedliska i związane z nimi
gatunki ptaków obejmują różnorodne lasy łęgowe nadrzeczne (wierzbowe, topolowe, olszowo-jesionowe
i wiązowo-jesionowe), grąd środkowoeuropejski, łachy i odsypy śródkorytowe będące ważnym
siedliskiem ginących gatunków ptaków, starorzecza (wiśliska, np.: Jezioro Kiełpińskie), ziołorośla
nadrzeczne, muliste brzegi, łąki: rajgrasowe, wiechlinowo-kostrzewowe i zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe oraz murawy napiaskowe (ine.eko.org.pl). Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
dotyczy 26 gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony, z których 12 wymienionych jest w
Załączniku 1 Dyrektywy ptasiej. Są to, m.in.: bączek, bielik, ohar, podgorzałka, ostrygojad, rycyk, dziwonia
i sieweczka rzeczna. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły posiada ustanowiony plan ochrony56.
Łącznie obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego zajmują powierzchnię 17 455 ha, natomiast specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000
17 456 ha.
• Rezerwaty przyrody
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się 5 rezerwatów przyrody: Łosiowe Błota
i pobliska Kalinowa Łąka, Jezioro Kiełpińskie i Ławice Kiełpińskie oraz Wolica.
Łosiowe Błota57 i Kalinowa Łąka58 położone są na terenie gminy Stare Babice. Celem ochrony
rezerwatu Łosiowa Błota jest zachowanie zbiorowisk roślinności torfowisk niskich, natomiast Kalinowej
Łąki ochrona śródleśnej podmokłej łąki ze stanowiskami wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin.
Zarówno Łosiowe Błota59, jak i Kalinowa Łąka60 posiadają ustanowione plany ochrony.
Jezioro Kiełpińskie61 i Ławice Kiełpińskie62 znajdują się na terenie gminy Łomianki. Jezioro jest
starorzeczem Wisły z charakterystyczną fauną i florą otoczone przez półnaturalne rolnicze tereny otwarte.
Jest to też cenny obiekt badań procesów samooczyszczania się wód stojących. Ławice Kiełpińskie są to
natomiast łachy wiślane w korycie Wisły będące siedliskiem rzadkich i ginących gatunków ptaków. Jezioro
Kiełpińskie63 posiada ustanowiony plan ochrony, natomiast Ławice Kiełpińskie64 zadania ochronne.
Rezerwat Wolica65 znajduje się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, ustanowiono go w celu
ochrony łęgu jesionowo-wiązowego i fragmentu grądu niskiego w dolinie rzeki Utraty. Rezerwat Wolica
nie posiada ustanowionych zadań ochronnych ani planu ochrony.

56 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)
57 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)
58 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r w 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)
59 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)
60 Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kalinowa Łąka” (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3325)
61 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)
62 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)
63 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)
64 Zarządzenie nr 39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie
ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”
65 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)
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Ławice Kiełpińskie
Jezioro Kiełpińskie

Kalinowa Łąka

Łosiowe Błota
wraz z otuliną
Wolica

Rysunek 18. Rezerwaty przyrody i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl

• Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu66
Obejmuje teren o wyróżniającym się krajobrazie o zróżnicowanych ekosystemach, siedliskach
i gatunkach roślin i zwierząt. który przedstawia szczególną wartość ze względu na pełnioną funkcję
korytarzy ekologicznych oraz walory turystyczne.
Na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu prowadzi się czynną ochronę
ekosystemów leśnych, lądowych i wodnych. Najcenniejsze i najbogatsze przyrodniczo są doliny rzeczne,
rozległe kompleksy leśne oraz obszary wilgotnych łąk i torfowisk (gdos.gov.pl).
• Pomniki przyrody67
Według danych GDOŚ (crfop.gdos.gov.pl) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje
się 85 pomników przyrody jedno- i wieloobiektowych, które zgodnie z danymi poszczególnych gmin
reprezentowane są przez 1 278 drzew pomnikowych. Stanowią je następujące gatunki: dąb szypułkowy,
lipa drobnolistna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, topola biała i czarna, sosna zwyczajna, klon jawor
i jesionolistny, olcha czarna, grab zwyczajny, buk zwyczajny, modrzew polski, świerk pospolity,
kasztanowiec biały i zwyczajny, iglicznia trójcierniowa, akacja biała, robinia akacjowa, wierzba biała,
leszczyna turecka, jałowiec pospolity i śliwa. Przeważa dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły
i wiąz szypułkowy, pozostałe gatunki stanowią pojedyncze okazy.

66 Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 38 poz.1053)
67 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej
i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 2300)
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Rysunek 19. Pomniki przyrody na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl

Korytarze ekologiczne

Rysunek 20. Korytarz ekologiczny przebiegający przez teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapa.korytarze.pl

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 korytarzy
ekologicznych 2012, mapa.korytarze.pl). Jest środkowym fragmentem jednego z siedmiu najważniejszych
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szlaków migracji zwierząt nie tylko w skali kraju, ale i kontynentu. To część Korytarza PółnocnoCentralnego (KPnC), który łączy Puszczę Białowieską z Parkiem Narodowym Ujście Warty (korytarze.pl,
podział korytarzy ze względu na strefy). Przebieg korytarza na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego pokrywa się z granicami KPN oraz Obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.
Lasy
Większość lasów znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowi
własność Skarbu Państwa i jest zarządzana przez różne podmioty. 90% ogólnej powierzchni leśnej
zarządzane jest przez KPN. Pozostałe lasy Skarbu Państwa (2,7%) zarządzane są przez Lasy Miejskie –
Warszawa oraz Nadleśnictwa Chojnów i Jabłonna. 7,2% lasów jest w rękach prywatnych, natomiast 0,1%
są to lasy gminne.
Na obszarze gminy Błonie w rękach prywatnych jest ponad 45% lasów gminy, na terenie Starych
Babic ponad 16%, zaś na terenie gminy Łomianki ponad 15,5%. Najmniejszą powierzchnię lasy prywatne
zajmują na terenie gminy Leszno i jest to 3,6%. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu
Państwa sprawuje starosta. Zagrożeniem dla tych lasów jest fragmentacja powierzchni leśnych
i nieuregulowanie kwestii ich własności.
Tabela 51. Lasy na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Błonie

Izabelin

Kampinos

Leszno

Łomianki

Lasy ogółem [ha]
15,91
Las KPN [ha]
Lasy prywatne [ha]
7,22
Lasy gminne [ha]
Źródło: GUS (bdl.stat.gov.pl).

4 919,9
4 491,0
404,32
13,17

1 727,65
1 568,3
153,48
-

5 087,46
4 882,69
181,07
-

577,23
481,17
89,83
1

Ożarów
Mazowiecki
53,53
5,38
-

Stare
Udział
Babice procentowy [%]
1 200,21
100%
803,99
90,0%
134,67
7,2%
0,1%

Lasy nienależące do Puszczy Kampinoskiej są w większości lasami sosnowymi ze znaczącym
udziałem brzozy i dębu oraz kruszyną, jałowcem, jarzębiną i dość nieliczną leszczyną w podszycie.
Na terenie Ożarowa Mazowieckiego znajduje się rezerwat Wolica, który różni się znacznie od reszty
terenów leśnych powiatu. Przeważa na jego terenie wiąz, występuje ponadto topola, grab, wierzba, buk
i jesion, w podszycie natomiast bez czarny, czeremcha, głóg, dereń i leszczyna.
Monitoring lasów
Na terenie Puszczy Kampinoskiej zlokalizowane są trzy punkty sieci powierzchni obserwacyjnych
I rzędu monitoringu lasów, z czego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego występują trzy
zlokalizowane w gminach Stare Babice, Leszno i Kampinos (gios.gov.pl/monlas/siec).
Według raportu Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2018 roku na podstawie badań monitoringowych,
drzewostany uszkodzone o defoliacji 25-30% znajdowały się jedynie we wschodniej części Puszczy
Kampinoskiej. W roku 2019, poziom defoliacji od 25% do 30% objął cały teren Puszczy Kampinoskiej,
znajdujący się w granicach Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W 2020 r. stan uległ dalszemu
pogorszeniu: defoliacja wzrosła do 40%. Według ww. Raportów stan zdrowotny lasów w Polsce centralnej
ulega pogorszeniu. Jest to sytuacja odwrotna niż w pozostałej części kraju, gdzie defoliacja w roku 2020
nieznacznie się zmniejszyła.
Według Raportu o stanie lasów w Polsce 2019 największym wyzwaniem dla lasów pozostaje
zanieczyszczenie powietrza oraz zmiany klimatu skutkujące zjawiskiem suszy i występowaniem silnych
wiatrów. Czynniki te powodują wzrost zagrożenia dla drzew ze strony owadów, grzybów oraz pasożytów.
Bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla lasów są również pożary. Według Krajowego Systemu
Informacji o Pożarach Lasów Instytutu Badawczego Leśnictwa (bazapozarow.ibles.pl) w roku 2017
na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 1 016 pożarów lasów, w roku 2018- 2 110,
w roku 2019- 2 699, a w roku 2020- 1 650.
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Zieleń urządzona
Tabela 52. Zieleń urządzona na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Parki spacerowo
Zieleńce
wypoczynkowe
Powierzchnia
Powierzchnia
Liczba
Liczba
[ha]
[ha]
2
5,3
6
11,5
4
1,6
1
2
1
3,5
1
6,67
10
1,98

Błonie
Izabelin
Kampinos
Leszno
Łomianki
Ożarów
11
59,1
Mazowiecki
Stare Babice
3
16,38
Źródło: GUS (bdl.stat.gov.pl).

Cmentarze

Zieleń
uliczna

Zieleń
osiedlowa

48,6
1,7
17

15,44
1,05
2,14

4
3
2
4
6

Liczba

Parki, zieleńce i
zieleń osiedlowa
Powierzchnia
razem
[ha]
6,91
32,24
4,3
1,6
2,7
2
6,1
4,55
5,2
10,79

2

3

15,5

20,54

7

9,3

82,64

16

7,28

35,08

4,19

4

5,49

27,85

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 dla 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 jak i dzikie.
Od początku 2021 r. wirusa ptasiej grypy odkryto u ptaków dzikich na terenie Powiatu Sochaczewskiego,
Pruszkowskiego, na Białołęce w Warszawie oraz w Warszawskim ZOO. W 2021 r. na terenie gmin Czosnów
i Leoncin odkryto dziki zarażone ASF. 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. Gminy Izabelin 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 II, 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. Realizacja działań retencyjnych
i renaturyzacyjnych na terenie KPN pozwoli zmniejszyć zagrożenie ze strony niedoborów opadów
oraz deszczy nawalnych.
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Analiza SWOT

Tabela 53. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zasoby przyrodnicze”.
Obszar interwencji „Zasoby przyrodnicze”
→
→
→
→

MOCNE STRONY
liczne obszary chronione na terenie powiatu,
korytarz ekologiczny przebiegający przez teren
powiatu,
liczne szlaki turystyczne,
renaturyzacja terenów bagiennych w KPN.

→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→
→

SZANSE
odtwarzanie
systemu
naturalnych
powiązań
przyrodniczych (łąki, zadrzewienia śródpolne, bagna)
zwiększanie zasobów leśnych w południowej części
powiatu,
utrzymanie ciągłości ekosystemów leśnych,
renaturyzacja rzek, bagien i oczek wodnych,
odtwarzanie zadrzewień śródpolnych,
wzrost świadomości mieszkańców w zakresie
ochrony naturalnego środowiska,
rozwój zrównoważonej turystyki opartej na spójnej
sieci szlaków turystycznych,
ograniczenie poruszania się turystów poza
wyznaczonymi szlakami.

→
→
→
→
→
→
→
→

SŁABE STRONY
silna presja turystyczna i mieszkaniowa na obszary
podlegające ochronie,
ruch turystyczny poza szlakami na terenie KPN,
regulacja cieków i ich drenujący charakter,
przekształcenie naturalnego krajobrazu ze względu
na działalność gospodarczą,
pogarszający się stan lasów,
występowanie chorób zwierzęcych na terenie
powiatu,
obecność dość intensywnie użytkowanych dróg
mogących stanowić barierą dla zwierząt.
ZAGROŻENIA
postępujące przekształcanie naturalnego krajobrazu,
zanieczyszczenie środowiska pochodzące z sektora
transportowego i rolniczego,
wzrost presji mieszkaniowej i turystycznej,
występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych,
postępujące zmiany klimatu,
zagrożenie suszą i pożarami,
wzrost intensywności użytkowania rolniczego
terenu powiatu,
wzrost intensywności gospodarczego wykorzystania
lasów.

5.10 Zagrożenie poważnymi awariami
5.10.1 Ocena stanu
Zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej68
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważanej awarii przemysłowej (ZZR) są zlokalizowane na terenie gminy Błonie: Agrii Polska Sp. z o.o.
oraz Centrum Dystrybucyjne Błonie Sp. z o.o. Natomiast zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (ZDR) są: Wilshire Holding Sp. 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 r.).
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
przeciwdziałania awarii przemysłowej prowadzi właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej
oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Inne obiekty mogące stwarzać zagrożenie poważną awarią
Poza zakładami o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu
znajdują się inne obiekty mogące stwarzać zagrożenie poważną awarią i 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

68 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 o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz.138)
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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 awarie69 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 hal magazynowych. W pożarach
nikt nie ucierpiał.
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 (OSP), z czego najwięcej (6 jednostek) w gminie
Kampinos i Leszno (5 jednostek).
Tabela 54. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Gmina

Błonie
Błonie,
Bieniewo,
Jednostki Bieniewice,
OSP
Górna Wieś

Izabelin
Izabelin,
Laski

Kampinos
Leszno
Łomianki
Ożarów Mazowiecki Stare Babice
Kampinos,
Leszno,
Dziekanów Polski, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice,
Stare Gnatowice,
Zaborów,
Łomianki
Święcice
Borzęcin Duży
Strzyżew,
Czarnów,
Szczytno,
Gawartowa Wola,
Wiejca,
Łubiec
Zawady
Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Dotychczasowe działania i prognoza stanu
Kontrole nad zakładami ryzyka sprawował Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
oraz Państwowa Straż Pożarna. Wymienione zakłady posiadają sporządzone wymagane prawem
dokumenty zapobiegające poważnym awariom.
Funkcjonowanie zakładów ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwoli zmniejszyć
zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi. Wzrost świadomości ludności odnośnie bezpiecznego
zachowania na drogach i w zakładach również może pozytywnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
ludności i zmniejszenie zagrożenia poważnymi awariami i zdarzeniami o znamionach poważnej awarii.
5.10.2 Analiza SWOT
Tabela 55. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zagrożenie poważnymi awariami”.
Obszar interwencji „Zagrożenia poważnymi awariami”
MOCNE STRONY
→ obecność licznych jednostek straży pożarnej.

SŁABE STRONY
→ występowanie w latach poprzednich poważnych
awarii i zdarzeń o znamionach poważnej awarii,
→ obecność ZZR i ZDR,
→ obecność intensywnie użytkowanych dróg.

69 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem
zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1555)
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SZANSE
→ doposażenie i szkolenie służb ratowniczych
szczególnie w zakresie przeciwpożarowym,
→ opracowanie metod postępowania w przypadku
zdarzeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi oraz środowiska,
→ remonty i modernizacja dróg wpływające
na zmniejszenie zagrożenia zdarzeniami drogowymi,
→ wzrost
świadomości
mieszkańców
co
do
bezpiecznego zachowania na drogach,

2021

ZAGROŻENIA
→ wystąpienie zdarzeń stwarzających zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,
→ wystąpienie poważnej awarii przemysłowej.
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6. Efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska
Tabela 56. Zmiany wartości wskaźników stanu ochrony środowiska.
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość wskaźnika

Zmiana
wartości
wskaźnika

2017

2018

2019

2020

szt.

1

7

19

30

szt.

2

3

4

6

szt.

-

3

5

3

gosp.

21 609

20 936

22 967

23 837

Długość dróg rowerowych

km

38,5

43,1

65,5

b.d.

Długość sieci wodociągowej

km

Zwodociągowanie

%

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam³

Zużycie wody na jednego mieszkańca

m³

37,4

40,6

40,3

42,5

Długość sieci kanalizacyjnej

km

655,1

675,7

698,5

742,5

Skanalizowanie

%

65,1

66,2

66,7

b.d.

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków

os.

79 658

88 667

86 184

87 899

7

7

7

7

7

7

brak
kompletnych
danych
brak
kompletnych
danych

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła
w budynkach należących do gmin
Liczba gmin dotujących wymianę źródeł ciepła
w budynkach prywatnych
Liczba budynków użyteczności publicznej
poddanych termomodernizacji na terenie powiatu
Liczba gospodarstw ogrzewanych
gazem

1 068,9 1 099,8 1 120,7 1 143,2
84,7

85,1

85,3

b.d.

4 288,5 4 715,6 4 748,7 5 074,2

6

Liczba gmin osiągających wymagany poziom
recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła

szt.

(brak
danych z
1 gminy)

Liczba gmin osiągających wymagany poziom
recyklingu odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

szt.

(brak
danych z
1 gminy)

Liczba gmin osiągających wymagany poziom
ograniczenia masy odpadów kierowanych
do składowania

szt.

(brak
danych z
1 gminy)

7

7

7

Ilość odebranych odpadów zmieszanych

Mg

32 601

38 587

32 299

31 279

Liczba gmin, w których odpady zmieszane
stanowią mniej niż 50% odebranych odpadów

szt.

1

3

3

4

Ilość pozostałych wyrobów azbestowych

Mg

11 938

11 479

10 908

10 538

Lesistość

%

25,4

25,4

25,4

25,4

Liczba planów ochrony/zadań ochronnych
dla rezerwatów

szt.

2

2

2

3

6

6

57
4
7
2 228
27
74,3
0,6
785,7
4,8

87,4
1,6
8 241
brak
kompletnych
danych

7 308
3
1 400
0

1

Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, GUS, bdl.stat.gov.pl

Poprawie uległy wartości większości wskaźników: zwiększyła się liczba gospodarstw ogrzewanych
gazem, długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz liczba ludności korzystająca z oczyszczalni
ścieków, spadła ilość wyrobów azbestowych oraz produkowanych odpadów zmieszanych.
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7. Cele Programu ochrony środowiska
Celem Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2024
z perspektywą do roku 2028 jest poprawa stanu środowiska na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego i utrzymanie dobrego stan, gdzie został już osiągnięty. Cele w poszczególnych obszarach
interwencji przedstawiono poniżej.
Ochrona klimatu i jakości powietrza
- poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
Zagrożenie hałasem
- ograniczenie uciążliwości hałasu
Pola elektromagnetyczne
- ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym o ponadnormatywnym natężeniu
Gospodarowanie wodami
- wzrost retencji i ochrona przed podtopieniemi
- poprawa jakości wód powierzchniowych
Gospodarka wodno-ściekowa
- rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
- racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia
- gospodarowanie ściekami w sposób eliminujący ich negatywny wpływ na środowisko
Zasoby geologiczne
- ochrona zasobów geologicznych
Gleby
- ochrona gleb
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
- ograniczenie ilości powstających odpadów i wzrost recyklingu
Zasoby przyrodnicze
- ochrona zasobów przyrodniczych
Zagrożenie poważnymi awariami
- ochrona ludności i środowiska przed poważnymi awariami i ich skutkami.
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8. Powiązania obszarów interwencji z zagadnieniami horyzontalnymi
Rozpatrując obszary interwencji, wzięto pod uwagę zagadnienia horyzontalne (przekrojowe),
dotyczące wszystkich obszarów interwencji. Poniższa tabela przedstawia, które obszary interwencji mają
powiązanie z wybranymi zagadnieniami horyzontalnymi.
Tabela 57. Powiązania obszarów interwencji z zagadnieniami horyzontalnymi.
Obszary przyszłej
interwencji

Powiązania z zagadnieniami (kwestiami) horyzontalnymi
nadzwyczajne
adaptacja do zmian
działania
monitoring
zagrożenia
klimatu
edukacyjne
środowiska
środowiska

Ochrona klimatu i jakości
powietrza

+

+

+

+

Zagrożenia hałasem

○

○

+

+

Pola elektromagnetyczne

—

—

+

+

Gospodarowanie wodami

+

○

+

+

Gospodarka wodno- ściekowa

+

+

+

—

Zasoby geologiczne

—

+

—

—

Gleby

+

○

+

+

Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów

○

○

+

—

Zasoby przyrodnicze

+

+

+

+

Zagrożenia poważnymi
awariami

○

+

○

+

Symbol
+
○

—
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Wyjaśnienie
wpływ bezpośredni – obszary przyszłej interwencji powiązane są w sposób bezpośredni z
kwestiami horyzontalnymi
wpływ pośredni - obszary przyszłej interwencji powiązane są w sposób pośredni z kwestiami
horyzontalnymi
wpływ bez związku – brak powiązania między obszarami interwencji, a kwestiami
horyzontalnymi

2021
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9.

Cele, kierunki interwencji, zadania oraz wskaźniki monitorowania Programu ochrony środowiska

Tabela 58. Cele, wskaźniki ich realizacji w odniesieniu do planowanych zadań na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Cel

3.
4.
5.

7.
8.
9.

Ochrona klimatu
i jakości powietrza

6.

10.
11.

13.

14.

Zagrożenie
hałasem

12.

Ograniczenie
uciążliwości
hałasu

2.

Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

1.

Wskaźnik
Nazwa (źródło)

Bazowa

Liczba instalacji pozaklasowych
(GPWZ, PWZ)

brak
pełnych
danych

0 szt.

Liczba gospodarstw ogrzewanych gazem
(GUS)
Liczba zrealizowanych w latach
2021-2024 inwestycji
w elektromobilność (GPWZ, PWZ )

23 837
gosp.

>23 837
gosp.

-

>3 szt.

Długość dróg rowerowych (GUS)

65,5 km

>65,5 km

Liczba połączeń komunikacji zbiorowej
na terenie powiatu (GPWZ, PWZ)

17

min. 17

Liczba budynków poddanych w latach
2021-2024 termo-modernizacji
(GPWZ, PWZ )

-

>0 szt.

Liczba inwestycji w wymianę oświetlenia
w latach 2021-2024 (GPWZ, PWZ)

-

>0 szt.

Liczba zrealizowanych w latach
2021-2024 instalacji OZE (GPWZ, PWZ )

-

>0 szt.

2

0

Liczba zanieczyszczeń, dla których
przekroczone są normy jakości powietrza
(GIOŚ)
Liczba zrealizowanych w latach
2021-2024 działań edukacyjnych
odnośnie jakości powietrza
(GPWZ, PWZ)

Długość dróg poddana modernizacji
w latach 2021-2024

-

-

Docelowa

>0

>0 km

Kierunek
interwencji
Zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
komunalnych
do powietrza
Zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
transportowych do
powietrza

Poprawa
efektywności
energetycznej

Rozwój OZE

Działalność
kontrolna
i edukacyjna
Modernizacja
układu komunikacyjnego
Ograniczenie
uciążliwości
hałasu

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Wymiana urządzeń grzewczych

GPWZ, Właściciel
nieruchomości

Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków

Mieszkańcy, GPWZ

Rozbudowa sieci gazowej

PSG

Zakup samochodów elektrycznych lub
hybrydowych
Montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Budowa ścieżek rowerowych

Ryzyko

PWZ, Mieszkańcy
GPWZ
GPWZ, PWZ,
GDDKiA, MZDW

Wsparcie funkcjonowania komunikacji zbiorowej

GPWZ

Termomodernizacja budynków

PWZ, GPWZ,
Właściciel
nieruchomości

Wymiana oświetlenia na energooszczędne

PWZ, GPWZ

Budowa instalacji OZE

PWZ, GPWZ,
Właściciel
nieruchomości

Ocena stanu jakości powietrza

GIOŚ

Edukacja w zakresie szkodliwości stosowania
paliwa słabej jakości i konieczności oszczędzania
energii

GPWZ

Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej

PWZ, GPWZ,
GDDKiA, MZDW

Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie
hałasu

PWZ

Brak środków finansowych na realizację zamierzonych zadań
Brak zainteresowania społeczeństwa

Lp. Obszar
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22.

24.

25.

Gospodarka
wodno-ściekowa

23.

26.

28.
29.

Zasoby
geologiczne

27.
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Występowanie przekroczeń
dopuszczalnych norm promieniowania
elektromagnetycznego (GIOŚ)

Liczba inwestycji retencyjnych
zrealizowanych w latach 2021-2024
(UG, UP))

0

-

0

>0 szt.

Działalność
kontrolna
i administracyjna

Analiza zgłoszeń instalacji wytwarzających pole
elektromagnetyczne i pomiarów emisji

PWZ

Monitoring poziomu PEM w środowisku

GIOŚ

Planowanie
przestrzenne

Uwzględnienie liniowych źródeł PEM w planach
zagospodarowania przestrzennego

GPWZ

Utrzymanie i konserwacja infrastruktury
przeciwpowodziowej

PGWWP, GPWZ

Ochrona
przed
powodzią
Wzrost
retencji

osiągnięcie
dobrego
stanu
przynajmniej przez
jedną JCWP

Ogólny stan wód powierzchniowych
i podziemnych (GIOŚ)

zły

Liczba mieszkańców korzystających
z sieci wodociągowej w stosunku
do ogółu mieszkańców (GUS)

85,3%

Długość sieci wodociągowej (GUS)

1 143,2
km

Przydatność wody do spożycia (GPWZ)

tak

Liczba mieszkańców korzystających
z sieci kanalizacyjnej w stosunku
do ogółu mieszkańców (GUS)

66,7%

Długość sieci kanalizacyjnej (GUS)

742,5 km

>742,5 km

Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków (GUS)

87 899
os.

>87 899 os.

Liczba zlikwidowanych zbiorników
bezodpływowych w latach 2021-2024
(GPWZ)

-

>0 szt.

Powierzchnia niekoncesjonowanego
wydobycia złóż (PWZ)

0 ha

2021

Działalność
kontrolna

Utrzymanie melioracji wodnych
Zwiększenie retencjonowania wody

Spółki wodne,
Właściciel
nieruchomości
PWZ, GPWZ,
Właściciele
nieruchomości

Monitoring jakości wód podziemnych

PSH, GIOŚ

Monitoring jakości wód powierzchniowych

PSHM, GIOŚ

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

GPWZ

Modernizacja SUW

GPWZ

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej

GPWZ

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

GPWZ, PWZ

Kontrola zbiorników bezodpływowych, w tym
w zakresie posiadania atestu

GPWZ

Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania
koncesji wydobywczych i ich kontrola

PWZ, MWM, MŚ,
OUG

Prowadzenie kontroli w miejscach wydobywania
kopalin i eliminowanie nielegalnego wydobycia

OUG

>85,3%

Dostarczanie
wody
>1 143,2 km przeznaczonej
do spożycia
tak
>66,7%

0 ha

Ograniczenie
negatywnego
wpływu
ścieków na
środowisko

Działalność
kontrolna
i administracyjna

Brak środków finansowych na realizację zamierzonych zadań
Brak zainteresowania społeczeństwa

21.

ich negatywny wpływ na środowisko

20.

Poprawa jakości wód
powierzchniowych

19.

Gospodarowanie wodami

18.

Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym
o ponadnormatywnym
natężeniu

17.

Wzrost retencji i ochrona przed
podtopieniami

16.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Ochrona
Racjonalne gospodarowanie wodą
zasobów
przeznaczoną do spożycia
geologicznych Gospodarowanie ściekami w sposób eliminujący

15.

Pola elektromagnetyczne

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.

Występowanie silnego zanieczyszczenia
gleb WWA, metalami ciężkimi lub
pestycydami (IUNG, GIOŚ, OSChR)
Liczba gmin, w których odpady
zmieszane stanowią mniej niż 50%
odebranych odpadów (GPWZ)
Liczba gmin osiągających wymagany
poziom recyklingu odpadów
komunalnych (GPWZ)
Ilość pozostałych wyrobów azbestowych
(GPWZ)

nie

4

nie

7

10 110
Mg

<10 110 Mg

Powierzchnia nielegalnych wysypisk
odpadów (GPWZ)

0 ha

0 ha

Liczba działań edukacyjnych odnośnie
gospodarowania odpadami w latach
2021-2024 (GPWZ)

-

>0

37.

Lesistość (GUS)

27%

≥27%

38.

Powierzchnia lasów objęta dokumentacją
urządzenia lasu w lasach prywatnych
(PWZ)

92%

94%

34.
35.
36.

39.

Ochrona zasobów przyrodniczych

7

Zasoby przyrodnicze

7

Powierzchnia gruntów wykupionych
przez KPN w latach 2021-2024 (KPN)

-

Gospodarowanie odpadami
innymi niż
komunalne
Działalność
edukacyjna

>0 ha

3

min. 4

Liczba pomników przyrody
na terenie powiatu (GPWZ)

1 278

≥1 278 szt.

42.

Powierzchnia terenów parków,
zieleńców i zieleni osiedlowej (GUS)

162 ha

>162 ha

43.

Liczba działań edukacyjnych w latach
2021-2024 odnośnie ochrony
środowiska naturalnego
(GPWZ)

-

>0

41.

Ograniczenie
negatywnego
wpływu
odpadów na
środowisko

Ochrona lasów

Liczba planów ochrony dla rezerwatów
i KPN (GDOŚ, KPN)

40.

Zmniejszenie
presji rolniczej
Działalność
kontrolna
i administracyjna

Ochrona form
ochrony
przyrody
i innych
obszarów
naturalnych

Rozwój rolnictwa ekologicznego

GPWZ, MODR

Monitoring gleb

OSChR, GIOŚ

Prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń
na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

PWZ

Budowa, rozbudowa i utrzymywanie gminnych
punktów zbiórki odpadów komunalnych

GPWZ

Usuwanie i przekazywanie do utylizacji wyrobów
zawierających azbest

GPWZ, Właściciel
nieruchomości

Likwidacja miejsc nielegalnego składowania
odpadów

GPWZ

Edukacja w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów, ich właściwej segregacji i szkodliwości
dzikich wysypisk odpadów
Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa na terenie powiatu

GPWZ
PWZ

Sporządzenie dokumentacji urządzenia lasu dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

PWZ

Wykup gruntów w KPN

KPN

Renaturyzacja kanałów i mokradeł na terenie KPN
Zwalczanie gatunków inwazyjnych i ochrona
rodzimej fauny i flory
Dbałość o właściwe oznakowanie szlaków
turystycznych i ograniczenie ruchu turystycznego
poza szlakami
Opracowanie planów ochrony dla KPN
i rezerwatów

KPN

Pielęgnacja i opieka nad pomnikami przyrody
Utrzymanie, rewitalizacja i opieka nad terenami
zieleni

Działalność
edukacyjna

2021

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

KPN
KPN
KPN, RDOŚ

Brak środków finansowych na realizację zamierzonych zadań
Brak zainteresowania społeczeństwa

33.

Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu odpadów

32.

Ograniczenie ilości powstających
odpadów i wzrost recyklingu

31.

Gleby

30.

Ochrona gleb
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GPWZ, PWZ i inni
właściciele
nieruchomości
PWZ, GPWZ i inni
właściciele
nieruchomości
PWZ, GPWZ
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46.

Liczba poważnych awarii w latach
2021-2024 (GIOŚ)

Zapobieganie
poważnym
awariom
0

0

2021

Badanie przyczyn i prowadzenie rejestru
poważnych awarii

GIOŚ

Kontrola zakładów zagrożonych poważną awarią
przemysłową

WIOŚ, KPPSP

Ochrona przed
skutkami
Wsparcie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
poważnych
i wsparcie OSP
awarii

PWZ, GPWZ, inne
jednostki

Brak środków
finansowych
na realizację zadań

45.

Ochrona ludności
i środowiska przed
poważnymi awariami
i ich skutkami

44.

Zagrożenie
poważnymi awariami
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Legenda: GDDKiA- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDOŚ- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, GIOŚ- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GPWZ- Gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
KPN- Kampinoski Park Narodowy, KPPSP- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, MODR- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, MŚ- Minister Środowiska, MWM- Marszałek Województwa Mazowieckiego,
MZDW- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, OSChR- Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, OUG- Okręgowy Urząd Górniczy, PGWWP- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, PSG- Polska Spółka Gazownictwa,
PSGeo- Państwowa Służba Geologiczna, PSH- Państwowa Służba Hydrogeologiczna, PSHM- Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, PWZ- Powiat Warszawski Zachodni, WIOŚ- Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.
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10. Zadania wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym
Tabela 59. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadań własnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Lp.

Obszar
interwencji

1.
2.
3.

Ochrona klimatu
i jakości
powietrza

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zagrożenie
hałasem
Pola elektromagnetyczne
Gospodarowanie
wodami
Gospodarka
wodno-ściekowa
Zasoby
geologiczne

Zakup samochodów elektrycznych lub hybrydowych

Powiat Warszawski Zachodni 2022-2024

430 000

Termomodernizacja budynków należących do powiatu

Powiat Warszawski Zachodni 2022-2024

250 000

Poprawa efektywności
energetycznej
Rozwój OZE
Modernizacja układu
komunikacyjnego
Ograniczenie uciążliwości hałasu
Działalność administracyjna
Wzrost retencji
Ograniczenie negatywnego
wpływu ścieków na środowisko
Działalność administracyjna
Działalność administracyjna

12.

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Działalność administracyjna
Ochrona form ochrony przyrody
i innych obszarów naturalnych

15.
16.

Zasoby
przyrodnicze

Szacunkowy
koszt [zł]

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
transportowych do powietrza

Gleby

14.

Termin
realizacji

Zadanie

11.

13.

Podmiot
odpowiedzialny

Kierunek interwencji

Ochrona lasów

Działalność edukacyjna
Zagrożenie
Ochrona przed skutkami
17.
poważnymi
poważnych awarii
awariami
Źródło: Dane Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wymiana oświetlenia w budynkach należących do powiatu

Powiat Warszawski Zachodni 2023-2024

50 000

Budowa instalacji OZE w budynkach należących do powiatu

Powiat Warszawski Zachodni 2022-2024

1 050 000

Poprawa stanu infrastruktury dróg powiatowych

Powiat Warszawski Zachodni 2021-2024

25 740 000

Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku
stwierdzenia w pomiarach przekroczeń dopuszczalnych poziomów
Analiza zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
i pomiarów emisji
Wymiana folii i wzmocnienie wałów zbiornika retencyjnego Domu
Pomocy Społecznej Sadowa
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej
Sadowa
Regulowanie wydobycia kopalin poprzez prowadzenie postępowań
w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin
Prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na wyłączenie gruntów
z produkcji rolniczej
Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pozwoleń na
wytwarzanie odpadów i zezwoleń na gospodarowanie odpadami
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wzdłuż dróg i przy obiektach
powiatowych
Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
na terenie powiatu
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji
stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
Wsparcie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

W ramach bieżącej
działalności
W ramach bieżącej
Powiat Warszawski Zachodni 2021-2024
działalności
Powiat Warszawski Zachodni 2021-2024

Powiat Warszawski Zachodni

2022

Powiat Warszawski Zachodni 2021-2024

60 000
234 400

W ramach bieżącej
działalności
W ramach bieżącej
Powiat Warszawski Zachodni 2021-2024
działalności
Powiat Warszawski Zachodni 2021-2024

Powiat Warszawski Zachodni 2021-2024

W ramach bieżącej
działalności

Powiat Warszawski Zachodni 2021-2025

830 000

Powiat Warszawski Zachodni 2021-2025
80 000
Powiat Warszawski Zachodni 2021-2025
Powiat Warszawski Zachodni 2022-2026

75 000

Powiat Warszawski Zachodni 2021-2025

W ramach bieżącej
działalności
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Tabela 60. Zadania monitorowane wraz z szacunkowym kosztem realizacji i źródłem finansowania.
Lp.

Obszar
interwencji

Kierunek
interwencji

1.

Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach gminnych
Zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
komunalnych do
powietrza

2.
3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ochrona klimatu i jakości powietrza

5.
6.

Zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
transportowych
do powietrza

Poprawa
efektywności
energetycznej

Zagrożenie
hałasem

17.
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Szacunkowy
koszt [zł]

Właściciele nieruchomości

32 000 000

Rozbudowa sieci gazowej
Zakup samochodów elektrycznych i hybrydowych

Mieszkańcy

Rozwój elektromobilności, w tym montaż stacji ładowania
pojazdów elektrycznych

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, GDDKiA, MZDW
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, Właściciel
nieruchomości
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

Budowa ścieżek rowerowych

Wsparcie termomodernizacji budynków prywatnych
(Program Czyste powietrze)
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Budowa OZE na budynkach użyteczności publicznej

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

Budowa OZE na terenie nieruchomości należących do gmin
(farmy fotowoltaiczne)

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

Budowa OZE na budynkach prywatnych

Właściciel nieruchomości

Działalność
kontrolna i
edukacyjna

Ocena stanu jakości powietrza
Edukacja w zakresie szkodliwości stosowania paliwa słabej
jakości i konieczności oszczędzania energii

GIOŚ
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

Modernizacja
układu
komunikacyjnego

Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej, w tym
budowa obwodnicy Błonia oraz trasy S7

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, GDDKiA, MZDW

15.
16.

Podmiot
odpowiedzialny
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, Właściciel
nieruchomości
PSG

Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Termomodernizacja budynków gminnych

Rozwój OZE

14.

Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach prywatnych
(dotacje gminne, Program czyste powietrze)

Wsparcie funkcjonowania komunikacji zbiorowej

13.

18.

Zadanie

5 260 000

Źródło finansowania
Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne
Budżety gmin i właściciela,
WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty
bankowe, środki unijne

b.d.

GUNB

b.d.

Środki własne jednostki
Środki własne właściciela,
NFOŚiGW

b.d.
80 000

Budżety gmin, środki unijne

11 600 000

Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne

20 000 000

Budżety gmin

30 000/
instalację
b.d.
W ramach
działalności bieżącej

Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne
Budżety gmin i właściciela,
WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty
bankowe
Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne
Inwestorzy, Budżety gmin,
WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne
Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne
Środki własne właściciela,
NFOŚiGW, środki unijne
NFOŚiGW
Budżety gmin, MIWOPiM,
WFOŚiGW, NFOŚiGW

95 000 000

Budżety gmin, GDDKiA, MZDW

15 500 000
800 000
8 650 000

11 660 000

19.
20.

Pole
elektromagnetyczne
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22.
23.
24.

Gospodarowanie
wodami

21.

25.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Zasoby
geologiczne

29.

Gleby

28.

Gospodarka odpadami
i zapobieganie
powstawaniu odpadów

27.

Gospodarka
wodno-ściekowa

26.

Działalność
kontrolna
Planowanie
przestrzenne
Ochrona przed
powodzią

Monitoring poziomu PEM w środowisku

GIOŚ

b.d.

Środki własne, NFOŚiGW

Uwzględnienie liniowych źródeł PEM w planach
zagospodarowania przestrzennego
Utrzymanie i konserwacja infrastruktury
przeciwpowodziowej

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
PGWWP, Gminy Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

W ramach
działalności bieżącej

Budżety gmin

672 000

PGWWP, Budżety gmin

Utrzymanie melioracji wodnych

Spółki wodne, Właściciel
nieruchomości

Zależy od zakresu
prac

Środki własne jednostki
i właściciela, Budżety gmin i
województwa

820 000

Budżety gmin i właściciela,
WFOŚiGW

Zadanie ciągłe

NFOŚiGW, PGWWP

PSHM, GIOŚ
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

Zadanie ciągłe

NFOŚiGW, PGWWP
Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne
Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne
Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne
Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne

Zadanie ciągłe

Budżety gmin

OUG

Zadanie ciągłe

Środki własne jednostki

Wzrost retencji
Zwiększenie retencjonowania wody
Działalność
kontrolna
Dostarczanie
wody
przeznaczonej do
spożycia
Ograniczenie
negatywnego
wpływu ścieków
na środowisko
Działalność
kontrolna i
administracyjna
Zmniejszenie
presji rolniczej
Działalność
kontrolna
Ograniczanie
negatywnego
wpływu odpadów
na środowisko

2021

Monitoring jakości wód podziemnych
Monitoring jakości wód powierzchniowych
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
Modernizacja SUW
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
Kontrola zbiorników bezodpływowych, w tym w zakresie
posiadania atestu
Prowadzenie kontroli w miejscach wydobywania kopalin
i eliminowanie nielegalnego wydobycia
Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania koncesji
wydobywczych
Rozwój rolnictwa ekologicznego

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, Właściciele
nieruchomości
PSH, GIOŚ

3 300 000
8 700 000
21 960 000
24 000 000

Marszałek Województwa
Zadanie ciągłe
Mazowieckiego, Minister Środowiska
Gminy Powiatu Warszawskiego
W ramach
Zachodniego, MODR
działalności bieżącej

Środki własne jednostki
Budżety gmin, MRiRW

Monitoring gleb

OSChR, GIOŚ

Zadanie ciągłe

WFOŚiGW, NFOŚiGW

Budowa, rozbudowa i utrzymanie gminnych punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

9 250 000

Budżety gmin, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki unijne

Usuwanie i przekazywanie do utylizacji wyrobów
zawierających azbest

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

2 500 000/rok

Budżety gmin, WFOŚiGW

100 000

Budżety gmin

W ramach
działalności bieżącej

Budżety gmin

Gospodarowanie
odpadami innymi
niż komunalne

Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów

Działalność
edukacyjna

Edukacja w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów
oraz ich właściwej segregacji
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40.

Wykup gruntów w KPN

KPN

W ramach
działalności bieżącej

KPN, WFOŚiGW, NFOŚiGW

41.

Renaturyzacja kanałów i mokradeł na terenie KPN

KPN

21 361 000

KPN, NFOŚiGW, środki unijne
(program Life)

Zwalczanie gatunków inwazyjnych i ochrona rodzimej
fauny i flory

KPN

Opracowanie planów ochrony dla KPN i rezerwatów

KPN, RDOŚ

43.
44.

Zasoby
przyrodnicze

42.

Ochrona form
ochrony przyrody
i innych obszarów
naturalnych

Pielęgnacja i opieka nad pomnikami przyrody

45.

Utrzymywanie terenów zieleni gminnej

47.
48.
49.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

46.

Ograniczenie
antropopresji na
tereny podlegające
ochronie

Dbałość o właściwe oznakowanie szlaków turystycznych
i ograniczenie ruchu turystycznego poza szlakami

Zapobieganie
poważnym
awariom

Badanie przyczyn i prowadzenie rejestru poważnych
awarii
Kontrola zakładów zagrożonych poważną awarią
przemysłową

Ochrona przed
skutkami
poważnych awarii

Wspieranie działalności OSP

W ramach
działalności bieżącej
W ramach
działalności bieżącej

KPN, WFOŚiGW, NFOŚiGW,
Budżety gmin

400 000

Budżety gmin i właściciela

500 000

Budżety gmin

KPN

W ramach
działalności bieżącej

KPN, WFOŚiGW, NFOŚiGW

GIOŚ

Zadanie ciągłe

WFOŚiGW, NFOŚiGW

WIOŚ, KPPSP

Zadanie ciągłe

WFOŚiGW, NFOŚiGW

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

1 950 000

Budżety gmin, środki unijne

Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego i inni właściciele
nieruchomości
Gminy Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

KPN, WFOŚiGW, NFOŚiGW

Legenda: GDDKiA- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GIOŚ- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GUNB- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, KPN- Kampinoski Park Narodowy, KPPSP- Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, MIWOPiM- Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu, MODR- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, MZDW- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
OSChR- Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, OUG- Okręgowy Urząd Górniczy, PGWWP- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, PSG- Polska Spółka Gazownictwa, PSH- Państwowa Służba Hydrogeologiczna,
PSHM- Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, PWZ- Powiat Warszawski Zachodni, WIOŚ- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Źródło: dane gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
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11. System realizacji programu ochrony środowiska
11.1 Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska
▪
▪
▪
▪
▪

Zarządzanie Programem wiąże się z:
zaplanowaniem wdrażania zadań
koordynacją przebiegu i oceną stopnia ich realizacji
bieżącym monitorowaniem ich skutków i związaną z tym aktualizacją celów oraz kierunków
interwencji
monitorowaniem osiągniętego poziomu zdefiniowanych celów POŚ
sprawozdawczością na temat wykonania POŚ

Wymienione poniżej instrumenty zarządzania POŚ pozwalają prowadzić działania z zakresu ochrony
środowiska przyczyniając się do osiągnięcia celów nie tylko lokalnych, ale i szczebla wojewódzkiego
oraz krajowego. Są to instrumenty umożliwiające wprowadzenie przepisów, egzekwowanie ich
oraz pozyskiwanie funduszy na działania ograniczające bądź kompensujące degradację środowiska
związaną z działalnością człowieka.
W odniesieniu do analizowanego POŚ, główną jednostką, na której spoczywać będzie realizacja zadań
i celów będzie Powiat Warszawski Zachodni. Za bieżące monitorowanie skutków ich realizacji, a także
związaną z tym aktualizację kierunków interwencji odpowiedzialny będzie Zarząd Powiatu. W ramach
starostwa Zarząd Powiatu wspierać będzie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
11.1.1 Instrumenty prawne
Podstawowymi aktami normatywnymi są ustawy, które określają narzędzia prawne
wykorzystywane dla realizacji zadań w dziedzinie ochrony środowiska, jak również nakładają
m.in. na organy administracji samorządowej obowiązki w tym zakresie. Podstawową ustawą
o obowiązkach powiatu jest ustawa o samorządzie powiatowym70, natomiast obowiązki i prawa Starosty
i Rady Powiatu w zakresie ochrony środowiska opisują ustawa Poś71, ustawa ooś72, ustawa o odpadach73,
ustawa Prawo geologiczne i górnicze74 oraz ustawa o ochronie przyrody75. Zadania Inspekcji Ochrony
Środowiska reguluje ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska76, natomiast zadania gmin wynikają
z ww. aktów oraz innych ustaw.
Kwestie związane z ochroną środowiska regulują również akty prawa miejscowego, w szczególności
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
11.1.2 Instrumenty finansowe
Realizacja wyznaczonych celów, kierunków interwencji i zadań szczegółowych nakreślonych w POŚ
wymaga w większości zabezpieczenia znacznych środków finansowych. Do instrumentów finansowych
mogących być źródłem realizacji przedsięwzięć proekologicznych zalicza się:
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• fundusze unijne (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
• programy krajowe skierowane do osób indywidualnych (Mój prąd, Czyste powietrze, Moja woda, Mój
elektryk) i jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
72 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.))
73 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.))
74 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420)
75 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)
76 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070)
70
71

strona |95

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
DO 2024 R. Z PERSPEKTYWĄ DO 2028 R.
•
•
•
•

2021

programy regionalne (powiatowe, związków gminnych i wojewódzkie)
budżet gmin, powiatu i województwa
kredyty bankowe (Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Bank Ochrony Środowiska (BOŚ))
inne dotacje i pożyczki celowe

11.1.3 Instrumenty społeczne
Istotnym instrumentem jest również możliwość udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
i opracowywaniu dokumentów środowiskowych. Gwarancja udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska zawarta została w art. 5 ustawy ooś. W myśl ustawy każdy ma prawo uczestniczenia,
na warunkach określonych ustawą oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym
udziału społeczeństwa. Dokładne przepisy określa Dział III Ustawy: Udział społeczeństwa w ochronie
środowiska.
Do instrumentów społecznych pozwalających na zarządzanie POŚ i realizację jego zadań i celów
oraz ewentualną zmianę jego postanowień należą:
• edukacja ekologiczna społeczeństwa (materiały papierowe (ulotki, broszury, plakaty), konkursy,
spotkania informacyjne, warsztaty, szkolenia itp.),
• współpraca i budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a społeczeństwem oraz pomiędzy
powiatowymi i gminnymi służbami ochrony środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami
proekologicznymi i społecznymi,
• nacisk społeczny, czyli petycje, demonstracje i protesty, akcje zbierania podpisów.
11.1.4 Instrumenty strukturalne i infrastrukturalne
Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu zarządzanie środowiskiem zgodnie
z zasadami jego ochrony oraz zrównoważonym rozwojem. Do jej realizacji służą dokumenty sektorowe,
programowe, strategiczne i planistyczne. Dokumenty te powinny się wzajemnie uzupełniać i potwierdzać,
wspólnie zaś tworzyć spójny i sprawny system realizacji zadań, których celem jest rozwój powiatu. Jednym
z instrumentów organizacyjnych realizacji POŚ jest więc działanie zgodne z zapisami wymienionych
dokumentów, kolejnym zaś racjonalne i logiczne rozplanowanie kolejnych inwestycji.
Zadania planowane do realizacji w ramach poszczególnych celów i kierunków interwencji, zostały
określone z uwzględnieniem koniecznej dla ich realizacji infrastruktury. Obecne zasoby infrastrukturalne
powiatu oraz realne możliwości ich potencjalnej rozbudowy, pozwalają potwierdzić możliwość realizacji
planowanych zadań.
Powyższe instrumenty mają zapewnić lokalny rozwój następujący bez degradacji zasobów przyrody
i jej ekosystemów oraz uwzględniać warunki przyrodnicze panujące na terenie powiatu. Prawidłowy
ekorozwój wymaga zastąpienia filozofii maksymalnego zysku, filozofią wspólnego interesu. Dlatego
tak ważne jest współdziałanie samorządu i mieszkańców (edukacja ekologiczna, udział społeczny itp.).
Program Ochrony Środowiska dla powiatu przedstawia cele i kierunki zmierzające do poprawy stanu
środowiska w zgodzie z dalszym rozwojem społecznym i gospodarczym mieszkańców powiatu.

11.2 Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska
Realizacja celów zawartych w POŚ dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz wdrożone
działania powinny podlegać monitoringowi. Wynika on z konieczności oceny wpływu podejmowanych
działań na środowisko. 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 sprawne prowadzenie wymaga także okresowej wymiany informacji pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi, w zakresie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.
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Monitorowanie wdrażania postanowień POŚ polegać będzie głównie na działaniach organizacyjnokontrolnych, 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 POŚ wyznaczono wskaźniki
monitorowania, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji planowanych zadań. Dla każdego
z wyznaczonych wskaźników określono wartość bazową i docelową, która będzie podstawą do oceny
postępu realizacji celów i zadań POŚ 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 wyznaczonych w POŚ należy wskazać system Państwowego
Monitoringu Środowiska. Wyznaczone wskaźniki wraz z wartościami i relacjami odnośnie planowanych
zadań znajdują się w tabeli nr 58.

11.3 Sprawozdawczość
Zgodnie z art. 18 ustawy Poś z wykonania POŚ organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy
sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu
lub radzie gminy. Po przedstawieniu raportów są one przekazywane przez organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy odpowiednio do ministra właściwego do spraw środowiska, organu
wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu.
▪
▪
▪
▪
▪

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska bazuje, m.in.:
wynikach badań prowadzonych w ramach PMŚ,
informacjach i materiałach GUS,
sprawozdaniu z wykonania budżetu,
danych powiatu na temat stopnia realizacji zadań prośrodowiskowych,
danych z pozostałych podmiotów, które zostały zaangażowane w realizację zadań własnych
i monitorowanych POŚ.

11.4 System instytucji zaangażowanych w realizację programu ochrony środowiska
Główną jednostką odpowiedzialną za realizację zadań wyznaczonych w POŚ jest Powiat Warszawski
Zachodni. Na Zarządzie Powiatu spoczywa obowiązek prawidłowej koordynacji, zarządzania
i monitorowania zapisów dokumentu.
▪
▪

▪

▪

Z punktu widzenia Programu w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:
podmioty odpowiedzialne za organizację i zarządzanie: Władze powiatu;
podmioty realizujące zadania: jednostki organizacyjne powiatu, jednostki działające na danym
terenie (Lasy Państwowe, PGWWP, KPN), gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego, inne
jednostki i organizacje, mieszkańcy;
podmioty kontrolujące i monitorujące przebieg realizacji i efekty POŚ: powiat (w szczególności
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa), gminy, WIOŚ, GIOŚ, PGWWP, Lasy Państwowe, podmioty
gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze itp.);
podmioty informacyjne (lokalne media, jednostki oświaty, organizacje pozarządowe).
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11.5 Wykaz interesariuszy
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Podczas tworzenia niniejszego dokumentu pozyskano dane od:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA);
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (GDLP);
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (BDL);
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ);
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (GIOŚ);
Gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów
Mazowiecki, Stare Babice;
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie (IMGW);
Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG);
Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN);
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (KWPSP);
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID);
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie (OSChRW);
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP);
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (PIG-PIB);
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim (PPIS);
Państwowej Służby Geologicznej (PSGeo)
Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH);
Polskich Kolei Państwowych (PKP PLK);
Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE);

W ramach opracowanego dokumentu wyznaczono zadania własne oraz monitorowane, za których
współrealizację odpowiedzialni będą:
▪ Właściciele nieruchomości i mieszkańcy;
▪ Gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
▪ Kampinoski Park Narodowy (KPN);
▪ Lasy Państwowe;
▪ Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR);
▪ Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW);
▪ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA);
▪ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ);
▪ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ);
▪ Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolniczej (OSChR);
▪ Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG);
▪ Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
▪ Okręgowy Urząd Górniczy (OUG);
▪ Polska Spółka Gazownictwa (PSG);
▪ Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH);
▪ Państwowa Służba Hydrogeologiczno-Meteorologiczna (PSHM);
▪ Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Powiecie Warszawskim Zachodnim;
▪ Spółki wodne;
▪ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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14. Wykorzystywane akty prawne
(Pogrupowane ze względu na miejsce publikacji, stan na 26 sierpnia 2021 r.)
DZIENNIK USTAW:
Ustawy:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 2021 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057)
3) 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 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070)
5) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz.554 z późn. zm.)
6) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz.
724)
7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)
8) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)
9) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz. 76)
10) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.
888)
11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)
13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420)
14) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)
Rozporządzenia:
15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845)
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
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17) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448)
18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie kryteriów i sposobów oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2148)
19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. a także środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2149)
20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911)
22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841)
23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu
przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615)
24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)
25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017r. poz. 2412)
26) 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 o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz.138)
27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1555)
28) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku
Narodowego (Dz.U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876)
29) 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)
30) 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)
31) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r. nr 25 poz. 133 z późn. zm.: Dz.U. 2012 poz. 358, Dz.U. 2017 poz. 1416,
Dz.U. 2018 poz. 1789)
32) Rozporządzenie Ministra Środowiska 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1713)
33) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania
tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 2300)
MONITOR POLSKI:
34) Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2017 r. poz. 260)
35) Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej
państwa do 2040 r. (M.P. z 2021 r. poz. 264)
36) Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej
państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (M.P. z 2019 r. poz. 794)
37) Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (M.P. z 2013 r. poz. 73)
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38) Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii
zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku” (M.P. z 2019 r. poz. 1054)
39) Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 1150)
40) Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 1060)
41) Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu
ograniczania zanieczyszczenia powietrza (M.P. z 2019 r. poz. 572)
42) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M.P. z 2017 r. poz. 1183)
43) 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. 2019 poz. 941)
44) Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 20152020 (M.P. z 2015 r. poz. 1207)
45) Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r w sprawie
uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1989 r. Nr 44 poz. 357) – zgodnie z art. 153 Ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:
46) Uchwała Nr 158/13 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
47) Uchwała Nr 22/18 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania
przestrzennego Województwa Mazowieckiego
48) Uchwała nr 3/17 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie programu ochrony
środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko tego dokumentu
49) 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 których
następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600)
50) 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)
51) 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)
52) 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, o których mowa w art. 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)
53) 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 linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.
12170)
54) 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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55) 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.Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3318)
56) 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)
57) 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, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft
(Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3191)
58) Uchwała nr 3/19 Sejmiku Woj. Maz. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla
województwa mazowieckiego 2024
59) 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)
60) Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz.Urz. Woj. Maz. z 1997 r. Nr 43 poz.
149)
61) Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 38 poz.1053)
62) 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. z 2011 r. Nr 42 poz. 1390)
63) 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. z 2020
r. poz. 105)
64) Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kalinowa Łąka” (Dz.Urz. Woj. Maz.
z 2012 r. poz. 3325)
65) 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)
66) 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)
67) 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)
68) Zarządzenie nr 39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”
69) 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)
INNE:
70) 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)
71) 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)
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72) 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)
73) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.Urz. L. 61, 03/03/1997)
74) Uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII/117/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku
2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
75) Uchwała nr XXXIV/270/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstawania
76) Uchwała nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody
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