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1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-
2024” zwana w dalszej części opracowania Prognozą. 
 
Prognozę przeprowadzono w celu określenia wpływu na środowisko założonych celów, kierunków 
interwencji oraz zadań przyjętych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016r., poz. 353) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów sektorowych, opracowywanych                      
lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 51 ww. ustawy nakłada na organ 
opracowujący projekty ww. dokumentów obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania                    
na środowisko. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień 
Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów                   
i programów na środowisko. 
 
Zgodnie z ustawą Prognoza powinna zawierać: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.  
 
Ponadto powinna określać, analizować i oceniać: 

 Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 

 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, 
wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego, stałego             
i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności na: 
o różnorodność biologiczną, 
o ludzi, 
o zwierzęta, 
o rośliny, 
o wodę, 
o powietrze, 
o powierzchnię ziemi, 
o krajobraz, 
o klimat, 
o zasoby naturalne, 
o zabytki, 
o dobra materialne. 
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami               
na te elementy. 
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Prognoza powinna przedstawiać: 

 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, 

 Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych   
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Informacje zawarte w Prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy 
i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu 
oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów                          
z nim powiązanych. 
 

2. Informacje o zawartości, głównych celach Programu oraz jego powiązaniach z innymi 
dokumentami 

2.1. Zawartość i główne cele Programu 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą 
na lata 2021-2024” zwany w dalszej części dokumentu Programem, został sporządzony zgodnie               
z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska”. W pierwszym etapie dokonano oceny stanu środowiska na terenie powiatu                       
oraz przeprowadzono analizę SWOT dla każdego komponentu środowiska. Przeanalizowano efekty 
realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska. Następnie określono cele, kierunki 
interwencji i zadania na podstawie zdefiniowanych wcześniej zagrożeń i problemów                              
dla poszczególnych elementów środowiska. W formie tabelarycznej przestawiono harmonogram 
rzeczowo-finansowy, w którym zaproponowano konkretne zadania do realizacji w ramach Programu 
ochrony środowiska, określono jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania, szacunkowe koszty 
oraz źródła finansowania. Określono również zasady monitorowania i przeglądu stopnia realizacji 
celów przyjętych w Programie. 
 
W oparciu o diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
zostały określone cele i kierunki interwencji, dzięki którym zostanie zachowany dobry stan środowiska, 
a tam gdzie jest konieczne nastąpi poprawa tego stanu. Poniżej przedstawiono przyjęte cele                 
oraz przypisane do nich kierunki interwencji: 
Cel: Poprawa jakości powietrza 
Kierunki interwencji: 

 Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji 
 Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych 

Cel: Ochrona przed hałasem 
Kierunki interwencji: 

 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców powiatu 
Cel: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi  
Kierunki interwencji: 

 Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 
Cel: Poprawa jakości wód  i ochrona mieszkańców przed powodzią i suszą 
Kierunki interwencji: 

 Poprawa stanu jednolitych części wód  
Cel: Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Kierunki interwencji: 

 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  
Cel:  Ochrona zasobów geologicznych 
Kierunki interwencji: 

 Przeciwdziałanie nielegalnemu wydobywaniu kopalin 
Cel: Ochrona powierzchni ziemi 
Kierunki interwencji: 

 Ochrona gleb oraz rekultywacja terenów zanieczyszczonych  
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami  
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Kierunki interwencji: 

 Prawidłowa gospodarka odpadami 

 Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przy wsparciu gmin 
Cel: Ochrona walorów przyrodniczych  
Kierunki interwencji: 

 Ochrona zasobów przyrodniczych 
Cel: Ograniczanie zagrożeń związanych z poważnymi awariami 
Kierunki interwencji: 

 Przeciwdziałanie poważnym awariom 
 Rozwój systemu ostrzegania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. 

 
Dla każdego kierunku interwencji zaplanowano działania inwestycyjne lub nieinwestycyjne, których 
realizacja pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych celów. Zadania zostały przedstawione 
w harmonogramie, obejmują lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku. Zadania zostały podzielone 
na zadania własne powiatu, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących           
w dyspozycji powiatu oraz zadania monitorowane/koordynowane - pozostałe zadania, związane                
z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które będą finansowane 
ze środków gmin, przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów            
i instytucji szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. 
 

2.2. Powiązania Programu z innymi dokumentami 

Realizacja celów i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego wpisuje się w szereg dokumentów o charakterze programowym/wdrożeniowym,           
między innymi w: 
 
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze 
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze została 
przyjęta uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku.  
Nadrzędnym (głównym) celem Strategii jest zatem spójność terytorialna, rozumiana jako zmniejszenie 
dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. 
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego, 
generowanego przez rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży 
średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii. Potrzeba zwiększenia produktywności 
przemysłu i związanych z nim usług uzasadnia wybór priorytetowego celu strategicznego. 
 
Zapisane działania, które pośrednio lub bezpośrednio kształtują politykę ochrony środowiska Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego mieszczą się w następujących celach strategicznych: 

 Środowisko i energetyka: 
Kierunki działań: 

o Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji, 
o Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, 
o Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów 

środowiska, 
o Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie, 
o Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury 

przesyłowej, 
o Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, 
o Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów 

skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

 Kultura i dziedzictwo: 
Kierunki działań: 

o Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 
kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. 

 Przestrzeń i transport: 
Kierunki działań: 

o Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu, 
o Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców, 
o Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowanie ładu przestrzennego, 
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o Udrożnienie systemu tranzytowego. 
  
Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 
Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 obejmuje Warszawę oraz 71 
gmin współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW). Po raz pierwszy tak wiele około 
warszawskich jednostek samorządu terytorialnego postanowiło określić wspólną wizję rozwoju.           
Wizja rozwoju OMW została sformułowana w następujący sposób: „Obszar Metropolitalny Warszawy 
to inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka 
jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, 
potencjał współpracy i nowe technologie”. 
Urzeczywistnieniu wizji będzie służyć określony w dokumencie zbiór kierunków rozwojowych, 
uzgodniony przez mieszkańców, środowisko naukowe i biznesowe, organizacje pozarządowe              
oraz jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą m.in.: 

 Wzmocnienie rangi OMW w skali europejskiej oraz pogłębianiu współpracy pomiędzy 
członkami OMW,  

 Zapewnienie mieszkańcom OMW pełnej mobilności zewnętrznej i wewnętrznej poprzez 
integrację sieci transportu zbiorowego, 

 Utworzenie nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania 
planistyczne, uwzględniające estetykę, użyteczność przestrzeni i głos mieszkańców                  
w zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do zasobów kultury i przyrody – wzmocnienie 
OMW jako bieguna wzrostu gospodarczego, 

 Podnoszenie jakości kapitału społecznego i ludzkiego OMW jako podstawowego warunku           
do realizacji pozostałych celów. 

W Strategii zostały sformułowane cele strategiczne i operacyjne. Każdemu celowi strategicznemu 
zostały przypisane jedynie główne cele operacyjne, a celom operacyjnym przykładowe projekty. 
Cele strategiczne, które mają wpływ na politykę ochrony środowiska na terenie powiatu to: 

 Inteligentna, zintegrowana sieć transportu zbiorowego dla OMW - dalsza poprawa 
funkcjonalności systemu transportu zbiorowego powinna uwzględniać nie tylko powiązania 
różnych rodzajów komunikacji – szynowej, autobusowej, rowerowej i pieszej (multimodalne 
systemy komunikacji) – z równoczesnym zmniejszaniem zapotrzebowania na drogowy 
transport indywidualny, ale także włączać kolejne gminy do już istniejących sieci powiązań 
transportowych. Wdrożenie optymalnie dobranych rozwiązań ITS na całym obszarze umożliwi 
dynamiczne zarządzanie ruchem oraz ułatwi przejazd z uwzględnieniem aktualnej sytuacji              
w aglomeracji. Pełna integracja funkcji transportowych na terenie OMW (gminy, przewoźnicy) 
powinna obejmować również zaprojektowanie i wdrożenie jednolitego i spójnego systemu 
informacji dla podróżnych (dostęp do informacji o obciążeniu sieci drogowej, parkingach, 
robotach drogowych, objazdach, zatłoczeniu, trasach alternatywnych). 

 Ład przestrzenny oparty na kompleksowym planowaniu, zapewniającym komplementarność 
funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących potencjałów oraz uwzględniającym 
zrównoważony rozwój - kształtowanie ładu przestrzennego powinno przede wszystkim opierać 
się na kompleksowym planowaniu, które uwzględnia potrzeby całego obszaru 
metropolitalnego i potencjał jego różnorodności. Procesy planowania muszą mieć                    
na względzie harmonię, estetykę i komplementarność poszczególnych struktur przestrzenno-
funkcjonalnych: obszarów mieszkalnych, obszarów usług i biznesu, obszarów kulturalno-
artystycznych, obszarów komunikacyjnych, obszarów rekreacyjnych, obszarów cennych 
przyrodniczo. Przy braku na dzień dzisiejszy rozwiązań ustawowych tworzących podstawę 
prawną do ścisłej współpracy tak dużej grupy JST (tzw. ustawa metropolitalna) wydaje się 
konieczne wspólne dla OMW wypracowanie i uzgodnienie zasad postępowania w planowaniu 
i zarządzaniu przestrzeniami publicznymi w oparciu o wyrażaną wolę współpracy.               
Przy tak dużej grupie JST możliwe jest stworzenie zbioru dobrych praktyk, wzajemne 
korzystanie z wiedzy i doświadczeń oraz uzgodnienie wspólnych założeń jako bazy                   
do pogłębiającej się współpracy metropolitalnej. Finalnym efektem pogłębiającej się 
koordynacji powinno być całkowite uwspólnienie planowania w perspektywie do 2020 r.,             
a następnie pełna koordynacja głównych procesów inwestycyjnych w OMW do 2030 r. 
Realizacja celu ma bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia mieszkańców OMW .           
W istotny sposób przyczynia się do podniesienia atrakcyjności obszaru metropolitalnego                
z perspektywy wyboru miejsca do osiedlania się, a także lokowania inwestycji. 

 Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 
przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW - mieszkańcy OMW oczekują usług kulturalnych 
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na wysokim poziomie. Najlepiej, jeżeli będą one świadczone w niedużej odległości od miejsca 
zamieszkania lub w miejscach o wysokiej dostępności komunikacyjnej (koordynacja 
dostępności transportu publicznego przy organizacji imprez masowych). Nie mniej istotne jest 
stworzenie ofert obejmujących wypoczynek weekendowy i zapewniających możliwość 
uprawiania sportu (np. szlaki pieszo-rowerowe, konne, kajakowe obejmujące obszar kilku 
sąsiadujących ze sobą gmin), stanowiących spójne i kompleksowe produkty turystyczne. 
Mając powyższe na uwadze, należy dokonać kompleksowej inwentaryzacji posiadanych 
zasobów o walorach przyrodniczych, kulturalnych i historycznych wraz z uwzględnieniem            
ich rangi (znaczenie globalne, regionalne, lokalne). Należy włączać zinwentaryzowane 
obiekty/zasoby w ścieżki/szlaki kulturalno-historyczno-przyrodnicze. Dobrze zaplanowane 
szlaki i ścieżki zwiedzania mogą stać się atrakcją nie tylko dla mieszkańców OMW,                   
ale również dla turystów, a także mogą być włączone do programów edukacji szkolnej. 
Realizacja celu bezwzględnie musi być wspierana rozwiązaniami z zakresu edukacji, 
informacji i promocji (aktywny wypoczynek) oraz budową platform, na których mieszkańcy 
mogliby tworzyć i dzielić aplikacje mobilne w oparciu o udostępnioną informację publiczną. 

 
 
Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 
2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 
Plany gospodarki odpadami wspierają działania zmierzające do osiągnięcia celów i wymagań 
wynikających z prawa Unii Europejskiej. Celem WPGO dla Mazowsza jest wprowadzenie, zgodnego    
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
w województwie. 
W WPGO przedstawiono cele dla poszczególnych grup odpadów, które podzielono                                 
na krótkoterminowe (do realizacji w latach 2016-2021) i długoterminowe (na lata 2022-2027),               
które są kontynuacją celów krótkoterminowych. 
Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające biodegradacji 
Cele krótkoterminowe: 

1. zmniejszenie ilości powstających odpadów (ograniczenie marnotrawienia żywności, 
wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia),  

2. zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 

3. planowanie systemów zagospodarowania odpadów zgodnych z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami (w szczególności w kontekście antycypowanej nadwyżki mocy 
istniejących i planowanych do budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych): 

 osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 40% ich masy            
do 2020 roku, 

 w 2020 r, poddanie co najmniej 40% całości wytwarzanych odpadów komunalnych: w 10% 
termicznemu przekształcaniu wraz z odzyskiem energii, zaś w 50% - kierowanie do instalacji 
MBP (wykorzystując zainstalowane moce instalacji), 

 po 2020 r, po wybudowaniu planowanych ITPOK recyklingowi powinno być poddawane 40% 
odpadów komunalnych, termicznemu przekształcaniu nie więcej niż 30% odpadów,                  
a w instalacji MBP – 30%, 

4. mając na uwadze założenia Komisji Europejskiej, ograniczenie masy odpadów komunalnych 
poddawanych termicznemu przekształcaniu, do 30%, 

5. zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 
odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie), 

 objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów (selektywne 
zbieranie odpadów „u źródła”), 

 ujednolicenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całego 
województwa – do końca 2016 r., 

 systemy selektywnego zbierania odpadów powinny zapewnić jak najwyższą jakość zbieranych 
odpadów, w taki sposób, aby mogły zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane 
recyklingowi, 

 wprowadzanie we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów 
zielonych i bioodpadów – do końca 2021 r.  
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6. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                    
na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy                
tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r., 

7. zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych,  
8. opracowanie wskazań legislacyjnych odnośnie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych w związku z uzgadnianiem nowych wymagań BAT             
dla przetwarzania odpadów (emisje z instalacji, m.in. odory), 

9. ograniczenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych. 
Odpady niebezpieczne 
Odpady zawierające PCB 
Cele krótkoterminowe: 

1. sukcesywne likwidowanie odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.,  
2. likwidacja urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3. 

Odpady medyczne i weterynaryjne 
Cele krótkoterminowe: 

1. zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni odpadów 
medycznych i weterynaryjnych w ujęciu regionalnym tak, by ograniczyć transport                      
tych odpadów (w celu dążenia do przestrzegania w pełni zasady bliskości), 

2. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych  
(w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co dodatkowo spowoduje zmniejszenie 
ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych. 

Zużyte baterie i akumulatory 
Cele krótkoterminowe: 

1. wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat odpowiedniego sposobu 
postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, 

2. osiągnięcie do 26 września 2016 r. i w latach następnych – poziomu zbierania zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy 
wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych, 

3. utrzymanie poziomu wydajności recyklingu: 

 w przypadku zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-
ołowiowych - 65%, 

 w przypadku zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo-
kadmowych - 75%, 

 w przypadku pozostałych zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów 
niklowo-kadmowych - 50%. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) 
Cele krótkoterminowe: 

1. przeciwdziałanie nieuczciwym i nielegalnym praktykom stosowanym w zakresie 
funkcjonowania zakładów zajmujących się zbieraniem i zagospodarowywaniem ZSEE,  

2. zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odpowiedniego sposobu postępowania             
z ZSEE, 

3. zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu: 

 do dnia 31 grudnia 2015 r. nie mniej niż 35% średniorocznej masy sprzętu wprowadzanego   
do obrotu, 

 do dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. nie mniej niż 40% średniorocznej masy 
sprzętu wprowadzanego do obrotu, a w przypadku sprzętu oświetleniowego, z wyjątkiem 
opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych oraz pozostałego sprzętu oświetleniowego 
do celów rozprowadzania lub regulacji światła – nie mniej niż 50% średniorocznej masy 
sprzętu wprowadzanego do obrotu, 

 do dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. nie mniej niż 40% średniorocznej masy 
sprzętu wprowadzanego do obrotu, a w przypadku lamp – nie mniej niż 50% średniorocznej 
masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, 

 do dnia 1 stycznia 2021 r. nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego          
do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytwarzanego na terenie województwa,  

4. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu: 

 od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017 r.: 
o dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 

(wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego) i 10 (automaty wydające): 
odzysku (80% masy zużytego sprzętu) oraz przygotowania do ponownego użycia i 
recyklingu (80% masy zużytego sprzętu), 
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o dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 3 (sprzęt 
informatyczny i telekomunikacyjny) i 4 (sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne): 
odzysku (80% masy zużytego sprzętu) oraz przygotowania do ponownego użycia             
i recyklingu (70% masy zużytego sprzętu),  

o dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 2 
(małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego) i 5-9 (sprzęt oświetleniowy; 
narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych 
narzędzi p[przemysłowych; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby 
medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych; 
przyrządy monitorowania i kontroli: odzysku (75% masy zużytego sprzętu)                   
oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (55% masy zużytego sprzętu), 

o dla zużytych gazowych lamp wyładowczych: recyklingu zużytych lamp wyładowczych 
w wysokości 80% masy tych zużytych lamp, 

 od 1 stycznia 2018 r.:  
o dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 (sprzęt 

działający na zasadzie wymiany temperatury) i 4 (sprzęt wielkogabarytowy,             
którego którzykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm): odzysku              
(85% masy zużytego sprzętu) oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
(80% masy zużytego sprzętu), 

o dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 2 (ekrany, 
monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2 ): odzysku 
(80% masy zużytego sprzętu) oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
(70% masy zużytego sprzętu), 

o dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 5 (sprzęt 
małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm): 
odzysku (75% masy zużytego sprzętu) oraz przygotowania do ponownego użycia             
i recyklingu (55% masy zużytego sprzętu),  

o dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 
(lampy): recyklingu w wysokości 80% masy tego zużytego sprzętu, 

5. ograniczenie uciążliwości dla środowiska odpadów poprzez wzrost liczby wytwarzanych               
w województwie mazowieckim produktów objętych ekoznakowaniem, 

6. zwiększenie liczby podmiotów legitymujących się zweryfikowanym systemem zarządzanie 
środowiskowego (posiadających aktualną rejestrację w EMAS). 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 
Cele krótkoterminowe: 

1. osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy pojazdów 
przyjętych do stacji demontażu w skali roku na poziomie odpowiednio: 95% i 85% od dnia            
1 stycznia 2015 r., 

2. ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie funkcjonowania zakładów zajmujących się 
zbieraniem i zagospodarowywaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji (w tym zwiększenie 
ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowanych do legalnych stacji demontażu),  

3. ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do wojewódzkich 
stacji demontażu, których sprowadzanie odbywa się w sposób nielegalny. 

Odpady zawierające azbest 
Cele krótkoterminowe: 

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego poprzez 
stopniową eliminację tych wyrobów oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie przez składowanie, 

2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 
azbestu, 

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
Oleje odpadowe 
Cele krótkoterminowe: 

1. zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych, 
2. dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych, 
3. monitorowanie sytuacji w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi połączone                   

z dążeniem do utrzymania poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu 
rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%, 

4. w przypadku preparatów smarowych wzrost poziomów odzysku i recyklingu docelowo                
do poziomu 35% recyklingu oraz poziomu odzysku 50% w roku 2020. 
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5. dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów 
odpadowych, 

6. zapewnienie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych. 
Przeterminowane środki ochrony roślin 
Cele krótkoterminowe: 

1. kształtowanie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań              
po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie. 

Odpady materiałów wybuchowych 
Cele krótkoterminowe: 

1. sukcesywne zagospodarowywanie odpadów materiałów wybuchowych. 
Odpady pozostałe 
Zużyte opony 
Cele krótkoterminowe: 

1. utrzymywanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu 
na poziomie co najmniej 15%, 

2. zwiększenie świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) na temat właściwego,               
tj. zrównoważonego użytkowania pojazdów (w tym opon) oraz dozwolonych przepisami prawa 
sposobów postępowania ze zużytymi oponami. 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
Cele krótkoterminowe: 

1. utrzymanie poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form 
odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych, wynoszącego wagowo 70%,  

2. wprowadzenie rozwiązań na rzecz kształtowania pożądanych postaw wśród inwestorów           
oraz podmiotów wytwarzających odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej w zakresie należytego postępowania                         
ze strumieniem w/w odpadów (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania                    
oraz recyklingu). 

Komunalne osady ściekowe 
Cele krótkoterminowe: 

1. uporządkowanie zagadnień (również w rozumieniu sporządzenia odpowiednich zaleceń 
wytycznych operacyjnych) z zakresu stosowanej terminologii dotyczącej wytwarzania obróbki   
i przetwarzania komunalnych osadów ściekowych, 

2. całkowite zaniechanie składowania osadów ściekowych,  
3. zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem 

do środowiska oraz osadów przekształconych metodami termicznymi,  
4. zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin             

i powiatów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,  
5. zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami 

chorobotwórczymi poprzez ograniczanie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, 
trafiających do komunalnych osadów ściekowych, 

6. maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, 
chemicznego oraz środowiskowego, 

7. dążenie do usystematyzowania informacji na temat Komunalnych osadów ściekowych celem 
podjęcia adekwatnych sposobów gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne 
Cele krótkoterminowe: 

1. w okresie do 2022 r. i w latach następnych utrzymanie masy składowanych odpadów                  
na poziomie nie większym niż 40% masy wytworzonych odpadów. 

Odpady opakowaniowe 
Cele krótkoterminowe: 

1. rozwój regulacji z zakresu zasad Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w aktualnym 
wojewódzkim systemie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (w celu 
zminimalizowania ryzyka niezrealizowania wymagań co do wykonania określonych poziomów 
recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych),  

2. zmniejszenie masy odpadów opakowaniowych w stosunku do masy produktów,  
3. osiągnięcie i utrzymanie następujących celów – dla opakowań wielomateriałowych: 

 tworzywa sztuczne od 2016 roku – odzysk 25%, recykling 18%, do 2021 roku – odzysk 61%, 
recykling 23,5%, 
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 aluminium od 2016 roku – odzysk 25%, recykling 20%, do 2021 roku – odzysk 61%, recykling 
51%, 

 stal, w tym z blachy stalowej od 2016 roku – odzysk 25%, recykling 20%, do 2021 roku – 
odzysk 61%, recykling 51%, 

 papier i tektura od 2016 roku – odzysk 25%, recykling 20%, do 2021 roku – odzysk 61%, 
recykling 61%, 

 szkło od 2016 roku – odzysk 25%, recykling 20%, do 2021 roku – odzysk 61%, recykling 61%, 

 drewno od 2016 roku – odzysk 25%, recykling 16%, do 2021 roku – odzysk 61%, recykling 
16%, 

4. osiągnięcie i utrzymanie następujących celów – dla opakowań po środkach niebezpiecznych 
(w tym po środkach ochrony roślin): 

 tworzywa sztuczne od 2016 roku – odzysk 20%, recykling 6%, do 2021 roku – odzysk 61%, 
recykling 23,5%, 

 aluminium od 2016 roku – odzysk 20%, recykling 10%, do 2021 roku – odzysk 61%, recykling 
51%, 

 stal, w tym z blachy stalowej od 2016 roku odzysk 20%, recykling 10%, do 2021 roku – odzysk 
61%, recykling 51%, 

 papier i tektura od 2016 roku odzysk 20%, recykling 15%, do 2021 roku – odzysk 61%, 
recykling 61%, 

 szkło od 2016 roku odzysk 20%, recykling 15%, do 2021 roku – odzysk 61%, recykling 61%, 

 drewno od 2016 roku odzysk 20%, recykling 7%, do 2021 roku – odzysk 61%, recykling 16%, 
5. zwiększenie powszechności korzystania z zielonych zamówień publicznych (ZZP) – nie tylko 

wśród administracji publicznej oraz podmiotów zależnych, ale także w ramach inwestycji 
realizowanych w ramach Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej UE na lata 
2014-2020. Wzrost świadomości w zakresie znaczenia stosowania ZZP, 

6. zwiększenie liczby podmiotów legitymujących się zweryfikowanym systemem zarządzania 
środowiskowego (posiadających aktualną rejestrację w EMAS),  

7. ograniczenie stosowania nieuczciwych praktyk w zakresie wystawiania dokumentów 
potwierdzających przetworzenie odpadów opakowaniowych, 

8. wzrost świadomości użytkowników i sprzedawców środków zawierających substancje 
niebezpieczne (w tym środków ochrony roślin) odnośnie właściwego postępowania                        
z opakowaniami po tych środkach. 

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki 
Cele krótkoterminowe: 

1. zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,  
2. ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do wielkości produkcji,  
3. zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni,                 

w tym poprzez odzysk. 
 
Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025  
Dokument został przyjęty uchwałą nr XI/75/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 
17 grudnia 2015 roku. 
Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego wskazuje najistotniejsze kierunki rozwoju 
Powiatu oraz sposoby ich osiągania. Dokument określa możliwe do osiągnięcia cele strategiczne          
oraz cele operacyjne, które będą realizowane poprzez starannie dobrane i możliwe do realizacji 
zadania. W dokumencie sformułowano misję i wizję powiatu. Misję powiatu należy formułować                
w kategoriach służenia społeczeństwu i pomnażania korzyści, jakie ono będzie odnosić w wyniku 
sprawnego i efektywnego działania powiatu, opartego na wdrażanej strategii rozwoju. Tak więc misją 
powiatu jest „Przyjazny region zdolny przyciągać mieszkańców i przedsiębiorstwa z całego kraju              
w celu wzmocnienia swojej pozycji oraz pozycji całego Obszaru Metropolitalnego Stolicy jako rdzenia 
krajowej gospodarki”. 
Wizja przyszłości powiatu jest podstawą określenia głównych celów i programów działania w ramach 
strategii rozwoju. Wizja oznacza wyobrażenie o przyszłości Powiatu, a wytyczone cele i działania mają 
tą wizję realizować w praktyce. Wizja powiatu to: Powiat Warszawski Zachodni staje się 
konkurencyjnym i dostępnym regionem, który: 

 jest regionem sukcesu, łączącym wysoki poziom życia mieszkańców z wysoką jakością usług 
dla obywateli oraz bezpieczeństwem wspólnoty, 

 jest atrakcyjny miejscem zamieszkania, w wysoką jakością środowiska naturalnego                       
i kulturowego, 
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 jest zintegrowanym komunikacyjnie z Warszawą, a dzięki układowi atrakcyjnych terenów 
zieleni, funkcjonuje jako rekreacyjne serce subregionu, zapewniając obsługę oraz realizację 
potrzeb rekreacyjnych mieszkańców, Stolicy oraz otaczającego obszaru. 

 
W dokumencie wyznaczono 5 celów strategicznych, z czego z punktu widzenia ochrony środowiska 
istotne są dwa cele strategiczne tj.: 
II. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska 
Cele operacyjne: 
II.1 Troska o ład przestrzenny – kontrowanie procesu suburbanizacji, 
II.2 Zachowanie i ochrona środowiska, 
II.3 Tworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji, 
Kierunki działań: 

 Współpraca gmin w ramach powiatu z aglomeracją warszawską – racjonalne zarządzanie 
obszarami zurbanizowanymi oraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów – System 
Informacji Przestrzennej, 

 Współpraca Powiatu z poszczególnymi gminami w celi określenia i monitorowania kierunków, 
rozwoju sieci osadniczej w powiecie z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak: sieć 
komunikacyjna istniejąca i projektowana, konieczność pozostawienia części obszaru jako 
użytków rolniczych, wyznaczenie terenów rekreacji dla naszych mieszkańców i turystów, 
ochrona obszaru KPN. Stworzenie spójnej powiatowo-gminnej koncepcji rozwoju 
przestrzennego. 

 Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w powiecie z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego. 

 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. 

 Rozwój zrównoważonego rolnictwa, w tym rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego opartego 
na żywności wysokiej jakości. 

 Wykorzystanie potencjału Kampinoskiego Parku Narodowego z poszanowaniem zasad 
ochrony cennych przyrodniczo terenów. 

 Promocja i marketing turystyki jako ważnej dziedziny gospodarki. 

 Współdziałanie z gminami Powiatu Warszawskiego Zachodniego w zakresie rozwoju                
tzw. małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów. 

 
III. Dostępność komunikacyjna 
Cele operacyjne: 
III.1 Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
Kierunki działań: 

 Rozbudowa/przebudowa dróg powiatowych wraz z ciągami pieszymi/pieszo-rowerowymi,            
w tym przebudowa w formę rond istniejących niebezpiecznych skrzyżowań, budowa 
chodników i ścieżek rowerowych oraz poprawność i kompletność oznakowania. 

 

3. Ocena zgodności Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Program ochrony środowiska jest zgodny także z dokumentami strategicznymi ustanowionymi                 
na szczeblu europejskim i krajowym. Założenia tych dokumentów opisano poniżej. 
 
Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej  
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej            
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. W dokumencie                   
tym sprecyzowano cele polityki ochrony środowiska w zakresie czterech najważniejszych dziedzin:  

 zmiany klimatu;  

 przyroda i różnorodność biologiczna;  

 środowisko i zdrowie;  

 zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.  
 
System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony środowiska, 
których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski do wymogów 
unijnych, powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy Program Działań 
w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy, spełni rolę katalizatora             
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dla działalności organizacyjnej i legislacyjnej Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, to proces 
harmonizacji polskiego prawa i standardów środowiskowych z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat 
i będzie w przyszłości przebiegać w drodze dalszej implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. 
Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy odnoszące się do:  

 standardów imisji SO2, NOx, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji 
przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport,  

 zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),  

 jakości wody pitnej,  

 redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,  

 ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych,  

 oczyszczania i odprowadzania ścieków,  

 instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,  

 gospodarowania odpadami przemysłowymi,  

 użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,  

 opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,  

 ograniczania różnych rodzajów hałasu,  

 zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem 
ekologicznym,  

 ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia 
europejskiej sieci obszarów Natura 2000.  

 
Traktat Akcesyjny nawiązuje do priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej, ale w wielu 
przypadkach wykracza poza ten zakres. W dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców, 
podstawowym problemem w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę jest mała dostępność wody 
o dobrej jakości. Perspektywicznym zagrożeniem mogą natomiast stać się zjawiska o charakterze 
globalnym, z możliwym, wpływem zmian klimatycznych na dyspozycyjność zasobów wodnych. 
Zużycie nośników energii obniża się, lecz nie uda się osiągnąć wzrostu gospodarczego bez przyrostu 
zużycia energii.  
W odniesieniu do priorytetu dotyczącego różnorodności biologicznej będzie rosnąć nacisk                     
na zwiększoną ochroną obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów               
do europejskiej sieci Natura 2000. Przewiduje się konieczność ochrony obszarów wodno-błotnych 
oraz skutecznej rekultywacji terenów zdegradowanych. W przypadku priorytetu dotyczącego wpływu 
środowiska na zdrowie konieczne będzie dostosowanie emisji zanieczyszczeń powietrza do ostrych 
limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku i pyłu zawieszonego z obiektów 
energetycznych, przemysłu i transportu drogowego. Konieczne będzie przestrzeganie limitów 
emisyjnych gazów cieplarnianych oraz węglowodorów z przeładunków paliw płynnych. Ze względu          
na wpływ zasobów wodnych na równoważenie rozwoju, zapewnienie poprawy jakości zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych należy uwzględnić 
wymagania związane z wdrażaniem ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 
Dokument stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem 
kraju. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 
jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 
Wyodrębniono trzy obszary strategiczne, w każdym z obszarów zostały określone strategiczne cele 
rozwojowe. Cele strategiczne uzupełnione są sprecyzowanymi kierunkami interwencji. Z punktu 
widzenia niniejszego opracowania ważne są następujące cele: 

 Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 
środowiska 

o Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 
o Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 
o Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem 

energii, 
o Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 

gospodarki, 
o Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

 Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

o Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 
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o Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe                     
oraz stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości                     
na obszarach wiejskich, 

o Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych 
stymulujących rozwój miast, 

 Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
o Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez 

utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 
transportowego. 

Wśród celów przyjętych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
które są spójne z celami wyznaczonymi w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, należy wymienić: 

 Poprawa jakości powietrza, 

 Ochrona przed hałasem, 

 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 

 Ochrona walorów przyrodniczych. 
 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SKR) 
Najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju 
kraju do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów 
rozwojowych. 
Celem głównym strategii średniookresowej jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych 
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę 
życia ludności. 
Dokonany w tym dokumencie wybór 3 obszarów strategicznych (Sprawne i efektywne państwo, 
Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) oraz poszczególnych celów 
i priorytetowych kierunków interwencji jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania w najbliższym 
dziesięcioleciu, pozwalające na zintensyfikowanie procesów rozwojowych oraz uniknięcie dryfu 
rozwojowego. 
Realizacja celów przyjętych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego wpisuje się w drugi obszar strategiczny SRK – Konkurencyjna gospodarka, w cel II.6 
Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.  W celu tym zostały wyznaczone następujące 
priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 

 racjonalne gospodarowanie zasobami 
Wspierane będą działania na rzecz zmniejszenia energochłonności i surowcochłonności gospodarki 
oraz zmniejszające obciążenia środowiskowe. W sytuacji ograniczonego dostępu do surowców 
naturalnych, szczególnie istotną kwestią dla zrównoważonego rozwoju staje się potrzeba 
wykorzystania surowców wtórnych. Zasoby przyrodnicze Polski są niewątpliwie jednym z jej bogactw, 
choć nadal niedocenionym. Zachowanie różnorodności biologicznej jest warunkiem spełnienia 
wymogów sprawiedliwości międzypokoleniowej, czyli zapewnienia dostępu do zasobów przyrody            
dla przyszłych pokoleń. Zasadniczym celem jest w tym zakresie zahamowanie spadku różnorodności 
biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków               
oraz siedlisk przyrodniczych. Podejmowane będą działania służące zachowaniu gruntów rolnych 
w gotowości do produkcji, przy równoczesnym uwzględnieniu wymogów środowiska oraz działania          
na rzecz optymalizacji bazy genetycznej produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybackiej. Skuteczność 
działań w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska jest uwarunkowana 
zwiększeniem świadomości społeczeństwa oraz wymaga promowania ekologicznych zachowań 
Polaków poprzez prowadzenie właściwie ukierunkowanych i dobranych działań informacyjnych                  
i edukacyjnych.  

 poprawa efektywności energetycznej 
Poprawie efektywności energetycznej służyć będzie zastosowanie dostępnych i sprawdzonych 
technologii w zakresie termomodernizacji budynków i sieci ciepłowniczych, co może spowodować 
oszczędności w końcowym zużyciu energii cieplnej rzędu 15-35% w stosunku do stanu                     
sprzed modernizacji obiektu. 

 zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii 
Nastąpi wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku 
zgodnie z celem wyznaczonym dla Polski w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Promowanie 
wykorzystania energetyki odnawialnej umożliwi podniesienie regionalnego bezpieczeństwa 
energetycznego i stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie 
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dostępnych surowcach, a przez to do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby 
energii odnawialnej.  

 poprawa stanu środowiska 
Czynnikami decydującymi o jakości  środowiska są przede wszystkim: czystość powietrza, wód, gleb 
oraz właściwa gospodarka odpadami. W tych obszarach istnieją w dalszym ciągu kwestie wymagające 
regulacji i dostosowania do poziomu zgodnego ze strategicznymi kierunkami działań Unii Europejskiej. 
Istotne zatem będzie inwestowanie w ochronę wód i gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę 
odpadami czy ochronę powietrza a także podejmowanie działań umożliwiających dostosowanie 
uczestników rynku do wyzwań zrównoważonego rozwoju.  

 adaptacja do zmian klimatu 
Podjęte zostaną działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania zjawiska suszy i zapobieganie 
stepowieniu. Konieczna jest redukcja ryzyka związanego z coraz częściej występującymi 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w szczególności z podtopieniami i powodziami wzdłuż ciągów 
wodnych. Wszelkie działania mające na celu minimalizację ryzyka powodziowego będą zawarte 
w planach zarządzania ryzykiem powodziowym.  
 
Wśród celów przyjętych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
które są spójne z celami ze Strategii Rozwoju Kraju, należy wymienić: 

 Poprawa jakości powietrza, 

 Poprawa jakości wód i ochrona mieszkańców przed powodzią i suszą, 

 Ochrona walorów przyrodniczych.  
 
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 
Głównym celem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. W dokumencie 
sformułowano 3 cele szczegółowe i kierunki interwencji. Poniżej przedstawiono te, które mają wpływ 
na kształtowanie polityki ochrony środowiska Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 
o Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 
o Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 

suszą i deficytem wody, 
o Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej,               

w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna, 
o Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią, 

 Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię 

o Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 
o Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 
o Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł 

energii, 
o Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

 Cel 3. Poprawa stanu środowiska 
o Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa 

i gospodarki, 
o Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie 

ich na cele energetyczne, 
o Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania 

energetyki, 
o Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie 

warunków do powstawania zielonych miejsc pracy. 
 
Cele z Programu, które są spójne z przedstawionymi powyżej to:  

 Poprawa jakości powietrza, 

 Poprawa jakości wód i ochrona mieszkańców przed powodzią i suszą, 

 Ochrona zasobów geologicznych, 

 Racjonalna gospodarka odpadami, 

 Ochrona walorów przyrodniczych. 
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Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 
Głównym celem opracowania jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, 
rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie zakresu 
interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych. W zakres ochrony 
środowiska Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpisują się następujące cele szczegółowe: 

 Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa                     
ich dostępności przestrzennej 

o Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, 
sanitarne i wodne na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci 
wodociągowej, 
b) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków, 
c) Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, 
d) Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu 
ziemnego, 

o Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność 
transportową obszarów wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury 
drogowej i kolejowej, 
b) Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią 
dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 

o Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej 
łagodzącej zagrożenia naturalne, 

 Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe 
o Priorytet 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów 

produktów rolno‐spożywczych 
a) Kierunek interwencji 3.2.2. Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów 

rolno‐spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, 
ekologicznymi oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów 
oraz produktów rybnych, 

o Priorytet 3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów 
w zakresie produkcji rolno‐spożywczej i zasad żywienia 
a) Kierunek interwencji 3.4.3. Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej           
na zmiany wzorców produkcji i konsumpcji, 

 Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 
o Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka 
nawozami i środkami ochrony roślin, 
b) Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych                    
na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 
c) Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem 
zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 
d) Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska 
rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie, 

o Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony 
krajobrazu i ładu przestrzennego 
a) Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, 
b) Kierunek interwencji 5.2.2. Właściwe planowanie przestrzenne, 
c) Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami, 

o Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 
a) Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych, 
b) Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach 
spowodowanych katastrofami naturalnymi, 
c) Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów, 

o Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach 
wiejskich 
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a) Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej 
przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
b) Kierunek interwencji 5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie 
rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów 
wiejskich. 

W związku z wyżej wymienionymi celami, w Programie ochrony środowiska dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego określono cele: 

 Poprawa jakości powietrza 

 Poprawa jakości wód, 

 Ochrona powierzchni ziemi, 

 Racjonalna gospodarka odpadami, 

 Ochrona walorów przyrodniczych. 
 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi:  

 poprawa efektywności energetycznej,  

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  
Wśród celów określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, które kształtują politykę 
energetyczną Powiatu Warszawskiego Zachodniego należy wymienić: 
1. Cele w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 

 rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego. 
2. Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 
15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków           
do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach  

3. Cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego,  

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających 
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych.  

W związku z wyżej wymienionymi celami, w Programie ochrony środowiska dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego określono cel jako poprawa jakości powietrza, który zostanie osiągnięty 
poprzez realizację następujących kierunków interwencji: poprawa efektywności energetycznej                    
i ograniczanie niskiej emisji oraz ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych. 
 
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK2015) 
Czwarta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK2015) 
została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 roku. 
Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczących 
oczyszczania ścieków komunalnych jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Celem 
Programu, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie 
ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Cel zostanie osiągnięty przez 
realizację ujętych w Programie inwestycji. 
AKPOŚK2015 zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposażenia 
w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w latach 
2016 - 2021 (stan na dzień 28 lutego 2015 r.). W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach 
nowej perspektywy finansowej jest możliwe zakończenie inwestycji do 2023 roku zgodnie z zasadą 
n+3. 
Wykaz inwestycji planowanych po 2015 roku wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych 
przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, 
uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową 2014-2020 (lub wynikającą z Umowy 
Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych wszystkie planowane 
inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2021 roku, tzn. do zakończenia kolejnego 
cyklu realizacji planów gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju. 
 
Głównym celem powiatu w realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
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komunalnych jest poprawa jakości wód. Cel ten będzie realizowany poprzez konkretne zadania               
w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.  
 
  
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022)  
Dokument został przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego 
planu gospodarki odpadami 2022. 
Dokument obejmuje zakres działań niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami 
w kraju. W Kpgo, oprócz kontynuacji dotychczasowych zadań, ujęto nowe cele i zadania,                    
które dotyczą 6 kolejnych lat, a perspektywicznie okresu do 2030 r. Głównym celem dokumentu             
jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania                      
z odpadami, wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z założeniami 
Kpgo, przede wszystkim należy zapewnić realizację działań znajdujących się najwyżej w hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami - a więc zapobiegać ich wytwarzaniu oraz stworzyć niezbędną 
infrastrukturę do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling       
i osiągnąć założone cele. 
 
W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego sformułowano cel 
„Racjonalna gospodarka odpadami”, do którego przypisano kierunki interwencji: prawidłowa 
gospodarka odpadami, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przy wsparciu 
gmin Zaplanowano również działania edukcyjno-informacyjne  mające na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami oraz wsparcie finansowe działań 
związanych z usuwaniem azbestu. 
 
Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA)  
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, będący aktualizacją dotychczas 
obowiązującego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych                    
na terytorium Polski (z 2002 r.), wyznacza następujące cele dotyczące azbestu:  

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu               
na terytorium kraju,  

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  
Cele te realizowane powinny być przez następujące działania:  

 do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia 
terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,  

 utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej  
do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,  

 podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych                
na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania 
realizacji programu,  

 działania edukacyjno-informacyjne, 

 zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,  

 działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka 
Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.  

W Programie wskazano również: 

 możliwość składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,  

 wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,  

 pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych 
wycofanych z użytkowania.  

 
W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do realizacji wyżej 
wymienionych celów zaplanowano działania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wszystkich 
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu oraz wsparcie finansowe w tym zakresie. 
 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 
Program ochrony środowiska nawiązuje również do dokumentu opracowywanego przez Ministerstwo 
Środowiska dotyczącego „Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych                
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Głównym celem Strategii jest 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
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w warunkach zmian klimatu. Plan zakłada następujące kierunki działań w odniesieniu                             
do poszczególnych sektorów (z zaznaczeniem uszczegółowienia ich i wdrożenia na poziomie 
regionalnym i lokalnym):  
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska:  

 dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu;  

 dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu;  

 ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu;  

 adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie; 

 zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian 
klimatu.  

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich:  

 stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami;  

 organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu.  
3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu:  

 wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu,  

 zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu.  
4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu:  

 monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania w kontekście zmian klimatu 
(miasta i obszary wiejskie),  

 miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.  
5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  

 promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu;  

 budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji                 
do zmian klimatu.  

6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:  

 zwiększenie świadomości odnośnie ryzyka związanego ze zjawiskami ekstremalnymi 
i metodami ograniczania ich wpływu;  

 ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.  
 
W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyżej wymienione 
kierunki działań zostały ujęte w takich celach jak: 

 Poprawa jakości powietrza,  

 Poprawa jakości wód i ochrona mieszkańców przed powodzią i suszą, 

 Ochrona powierzchni ziemi. 
 

4. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy 

W Prognozie przeanalizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020                          
z perspektywą na lata 2021-2024 na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie 
człowieka, z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.  
 
Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje 
zawarte w Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny 
oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu 
przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.  
 
Zakres i szczegółowość niniejszej Prognozy został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo z dnia 11 maja 2016 roku, nr WOOŚ-I.411.107.2016.JD 
oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – pismo z dnia 6 maja 
2016 roku, nr ZS.9022.850.2016PA. 
 
Opracowując Program i Prognozę wykorzystano dane uzyskane z poniżej przedstawionych jednostek: 

 Starostwo Warszawskie Zachodnie, 

 Urzędy Miast i Gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

 Główny Urząd Statystyczny, 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ), 
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 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW), 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa Zachód (PSSE), 

 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Warszawie (OSCHR), 

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW), 

 Nadleśnictwa: Chojnów, Jabłonna, 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim (ZDP), 

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (ZDW). 
 

5. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz 
częstotliwość jej przeprowadzania 

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych w ramach 
Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji 
tych działań. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 672), organ wykonawczy powiatu jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty 
z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie powiatu i przekazuje 
organowi wykonawczemu województwa. 
 
Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań 
przez określone jednostki, którym przypisano poszczególne zadania. Z punktu widzenia Programu 
w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem, 
 podmioty realizujące zadania Programu, 
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu, 
 mieszkańcy powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu. 

 
Realizacja zadań przyjętych w Programie to poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie 
powiatu. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą 
stanowiły wymierny efekt realizacji jego założeń. 
 
Wdrażanie Programu powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie: 

 efektywności wykonania zadań, 

 aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych 
działań, 

 stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych 
celów, 

 przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 niezbędnych modyfikacji i aktualizacji Programu. 
 
W celu efektywnego monitorowania (i usprawnienia nadzoru) w poniższej tabeli zaproponowano               
do wykorzystania wskaźniki środowiskowe dokumentujące wpływ wykonanych działań zapisanych                
w Programie na stan środowiska. Przedstawiono wskaźniki monitorowania realizacji Programu                 
dla poszczególnych celów i kierunków interwencji. 
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Tabela 1 Wskaźniki monitorowania Programu 

Cel 

Wskaźniki  Kierunek interwencji Zadania 

Nazwa (źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
  

P
o

p
ra

w
a
 j
a

k
o

ś
c
i 
p
o

w
ie

tr
z
a

 

Ilość 

zmodernizowanych 

kotłowni w budynkach 

użyteczności publicznej              

i komunalnych w latach 

2016-2020  

(PWZ, gminy) 

 

Ilość odnawialnych 
źródeł energii 
powstałych                  
w obiektach 

użyteczności publicznej 
w latach 2016-2020 

(PWZ, gminy) 

 

Ilość budynków 

użyteczności publicznej        

i komunalnych,                     

w których 

przeprowadzono 

termodernizację                

w latach 2016-2020 

(PWZ, gminy) 

 

Odbiorcy gazu 

ogrzewający 

mieszkania gazem 

(GUS) 

 

Długość ścieżek 

rowerowych 

zrealizowanych                   

w latach 2016-2020 

(zarządcy dróg, gminy) 

 

Liczba zanieczyszczeń,           

ze względu na które 

strefa mazowiecka 

została zaliczona             

do klasy C 

(WIOŚ) 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 396 
gosp. 
dom. 

 
 
 
 

40,796 
km  

 
 
 
 
 

4 – 
PM10, 
PM2,5, 
BaP, O3 

 
 
 

>1 
 
 
 
 
 
 

>2 
 
 
 
 
 
 

 
 

>1 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 000 
gosp. dom. 

 
 
 
 
 

116,523 
km 

 
 
 
 
 

0 

Poprawa efektywności 
energetycznej                  

i ograniczanie niskiej 
emisji 

 

Modernizacja kotłowni   

Prowadzenie kampanii 

edukacyjnych, akcji 

kontrolnych dotyczących 

spalania odpadów 

Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 

energii  

Termomodernizacja 
budynków  

Wymiana oświetlenia 
zewnętrznego                          

i wewnętrznego                     
na energooszczędne  

Realizacja innych zadań 
zaplanowanych w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

Ograniczenie emisji            
ze źródeł 

komunikacyjnych 
 

Rozwój i utrzymywanie 

transportu publicznego 

Budowa ścieżek 

rowerowych 

O
c
h

ro
n

a
 p

rz
e

d
 h

a
ła

s
e
m

 

 

Liczba zrealizowanych 

obwodnic w latach 

2016-2020 (zarządcy 

dróg, gminy) 

 

 

Liczba połączeń 

komunikacji zbiorowej 

uruchomionych w 

latach 2016-2020 

(gminy)                               

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Ograniczenie 
uciążliwości 

akustycznej dla 
mieszkańców powiatu 

Budowa obwodnic miast, 
prace w ramach 

modernizacji i przebudowy 
dróg poprawiające klimat 

akustyczny 

Rozwój i utrzymywanie 
transportu publicznego 
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Cel 

Wskaźniki  Kierunek interwencji Zadania 

Nazwa (źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
  

Długość ścieżek 

rowerowych 

zrealizowanych               

w latach 2016-2020 

(zarządcy dróg, gminy) 

40,796 
km  

 

116,523 
km 

 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

O
c
h

ro
n

a
 p

rz
e

d
 p

o
la

m
i 

e
le

k
tr

o
m

a
g

n
e

ty
c
z
n
y
m

i Liczba osób 
narażonych                    

na ponadnormatywne 
promieniowanie 

elektromagnetyczne 
(WIOŚ, prowadzący 

instalacje) 
 
 
 

0 0 

Monitoring poziomów 
pól 

elektromagnetycznych 
 

Monitoring pól 
elektromagnetycznych 

Analiza zgłoszeń instalacji  
wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

 

P
o

p
ra

w
a

 j
a

k
o

ś
c
i 
w

ó
d
 i
 o

c
h

ro
n
a

 m
ie

s
z
k
a
ń

c
ó

w
 p

rz
e

d
 p

o
w

o
d

z
ią

 i
 s

u
s
z
ą

 

Udział JCWP o stanie 

potencjalnie dobrym                  

i bardzo dobrym (%) 

(WIOŚ) 

 

Udział JCWPd 

badanych przez WIOŚ 

o  dobrej                          

lub zadawalającej 

jakości (%) 

(WIOŚ) 

 

Liczba jezior 

zrekultywowanych              

w latach 2016-2020  

(gminy) 

 

 
0 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
- 

 
33 

 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

1 

Poprawa stanu 
jednolitych części wód 

 

Przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór 

wody oraz dla 
wprowadzających ścieki  

do ziemi lub do wód 

Prowadzenie działań 
mających na celu 

podnoszenie świadomości 
w zakresie wpływu                 

na jakość wód 
nieprawidłowej gospodarki 

ściekowej                                
w domostwach                          

i gospodarstwach rolnych 

Monitoring jakości wód 

powierzchniowych                    

i podziemnych 

Rekultywacja jezior 

Utrzymanie urządzeń 

wodnych melioracji 

podstawowych i rzek 

istotnych dla rolnictwa 

(%) 

(WZMiUW) 

 

Utrzymanie urządzeń 

wodnych melioracji 

szczegółowych (%) 

(Spółki Wodne, gminy) 

 

 
 

 
 

50 
 
 
 
 
 

47 

 
 

 
 

60 
 
 
 
 
 

50 

Działania w zakresie 
ochrony przed 

powodzią i suszą 

Zintegrowana gospodarka 
wodna i zarządzanie 

przestrzenią w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim, 

oraz Powiecie 
Nowodworskim                        

i Sochaczewskim                     
z uwzględnieniem obszaru 

Kampinoskiego Parku 
Narodowego 

Utrzymywanie urządzeń 
melioracji wodnych 

podstawowych i rzek 
istotnych dla rolnictwa 

Utrzymywanie urządzeń 
melioracji wodnych 

szczegółowych 

Utrzymanie rzeki Wisły 

P
o

w
s
z
e
c
h

n
y
 d

o
s
tę

p
 

d
o

 s
ie

c
i 

w
o
d

o
c
ią

g
o

w
e
j 
i 

k
a

n
a
liz

a
c
y
jn

e
j 

Liczba komunalnych 
ujęć wody 

(gminy) 
 

Zużycie wody                 
na potrzeby gospodarki 

i ludności ogółem 
(GUS) 

 
21 

 
 
 

5 870,1 
dam3 

 

 
22 

 
 
 

6120,0 
dam3 

 

Rozwój infrastruktury 
wodno-ściekowej 

Budowa i modernizacja 
systemów poboru                 
i uzdatniania wody 

Budowa sieci 
wodociągowej 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej  
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Cel 

Wskaźniki  Kierunek interwencji Zadania 

Nazwa (źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
  

 
Udział przemysłu                

w zużyciu wody ogółem 
(GUS) 

 
Długość sieci 

wodociągowej (km) 
(GUS, gminy) 

 
Długość sieci 

kanalizacyjnej (km) 
(GUS, gminy) 

 
 

 
14,3 % 

 
 
 

916,62 
 
 
 

570,96 
 
 
 
 
 

 
 

13,3% 
 
 

 
1000,0 

 
 

 
760,0 

 
 
 
 
 
 

Modernizacja sieci 

wodociągowo-

kanalizacyjnej 

Odpowiednie  
oczyszczenie ścieków 

Budowa kanalizacji 

deszczowej 

Prowadzenie ewidencji 

zbiorników 

bezodpływowych                

i przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Działania edukacyjne              
w zakresie racjonalnego 
gospodarowania wodą 

przeznaczoną do spożycia 

O
c
h

ro
n

a
 

z
a

s
o

b
ó

w
 

g
e

o
lo

g
ic

z

n
y
c
h
 

 

Punkty 
niekoncesjonowanego 

wydobycia kopalin [szt.] 
0 0 

Przeciwdziałanie 
nielegalnemu 

wydobywaniu kopalin 
 

Ochrona złóż kopalin              
w procesie planowania 

przestrzennego 

Ograniczanie nielegalnej 
eksploatacji kopalin 

O
c
h

ro
n

a
 

p
o

w
ie

rz
c
h
n

i 

z
ie

m
i 

 

Rekultywacja gleb,           
na których na dzień 

31.12.2014 
stwierdzono 

zanieczyszczenia (%) 

- 100% 

Ochrona gleb oraz 
rekultywacja terenów 
zanieczyszczonych 

 

Rekultywacja gleb 
zanieczyszczonych 

R
a
c
jo

n
a

ln
a

 g
o
s
p
o

d
a

rk
a

 o
d

p
a

d
a

m
i 

Ilość gmin, które 

osiągnęły wymagany 

na określony rok 

poziom recyklingu                

i przygotowania                     

do ponownego użycia 

frakcji odpadów 

komunalnych: papier, 

metal, tworzywa 

sztuczne, szkło 

(Gminy) 

 

Ilość gmin, które 

osiągnęły wymagany 

na określone lata 

poziom recyklingu               

i przygotowania                     

do ponownego użycia                

i odzysku innymi 

metodami innych            

niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych             

i rozbiórkowych 

(Gminy) 

 

 

 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawidłowa 
gospodarka odpadami 

Kontrola podmiotów 
prowadzących działalność  

w zakresie zbierania                  
i przetwarzania  odpadów 
oraz wytwórców odpadów 

Prowadzenie działań 
informacyjnych                           
i edukacyjnych  

Objęcie wszystkich 
mieszkańców  powiatu 

systemem  odbioru 
odpadów                             

oraz selektywnego 
zbierania odpadów 

Zamknięcie, rekultywacja          
i monitoring składowiska 

odpadów Radiowo 

Usuwanie i 
unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających 
azbest 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest           
przy wsparciu gmin 
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Cel 

Wskaźniki  Kierunek interwencji Zadania 

Nazwa (źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
  

Mieszkańcy objęci 

systemem odbioru 

odpadów 

komunalnych(%) 

(Gminy) 

 

Mieszkańcy 

prowadzący selektywną 

zbiórkę odpadów 

komunalnych(%) 

(Gminy) 

 
98,5 

 
 
 
 
 
 

91,9 

 
100 

 
 
 
 
 
 

100 

O
c
h

ro
n

a
 w

a
lo

ró
w

 p
rz

y
ro

d
n

ic
z
y
c
h

 

Liczba planów ochrony 
przyrody                        

dla rezerwatów 
przyrody 
(RDOŚ) 

 
Ilość nasadzeń/liczby 

usuwanych drzew                        
i krzewów (szt.) (GUS) 

 
Lesistość (%) (GUS) 

 
Udział lasów 

prywatnych objętych 
dokumentacjami 
urządzeniowymi 

(starostwo) 
 
 

 
1 
 
 
 
 

8565/ 
3653 

 
 

25,5 
 
 

88% 
 
 

 
5 
 
 
 
 

14000/ 
6000 

 
 

25,5 
 
 

92% 
 
 

Ochrona zasobów 
przyrodniczych 

Prowadzenie działań 
edukacyjno-promocyjnych 

Opracowanie planów 
zadań ochronnych                 

dla rezerwatów 

Zadania związane                   
z ochroną KPN                        

z uwzględnieniem 
zagospodarowania 

turystycznego 

 

Pielęgnacja pomników 
przyrody 

Zadania związane                      
z utrzymaniem terenów 

zieleni 

Nadzór nad lasami 

niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa 

Sporządzenie 

inwentaryzacji stanu lasów 

i aneksów do 

Uproszczonych planów 

urządzenia lasów 

O
g

ra
n

ic
z
e

n
ie

 z
a

g
ro

ż
e
ń

 

z
w

ią
z
a

n
y
c
h

 z
 p

o
w

a
ż
n

y
m

i 

a
w

a
ri

a
m

i 

Liczba zakładów 
dużego                                

i zwiększonego ryzyka 
wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej 
objętych kontrolami 
właściwych organów 

100% 100% 

Rozwój systemu 
ostrzegania                          
i reagowania                     

na zagrożenia 
bezpieczeństwa 

Doposażenie OSP                    
i Państwowej Straży 
Pożarnej na terenie 

powiatu 

Edukacja społeczeństwa 
na wypadek wystąpienia 

poważnych awarii 

Przeciwdziałanie 

poważnym awariom 

Kontrolowanie zakładów 

o dużym                            

lub zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii 

przemysłowej 
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6. Istniejący stan środowiska na terenie powiatu 

6.1.  Ogólna charakterystyka powiatu 

Powiat Warszawski Zachodni położony jest w  zachodniej części Województwa Zazowieckiego. 
Powiat sąsiaduje z sześcioma innymi powiatami: Nowodworskim, Legionowskim, Pruszkowskim, 
Grodziskim, Sochaczewskim i z miastem stołecznym Warszawa, 
 

Powiat zajmuje powierzchnię 53 379 ha (co stanowi 1,5% powierzchni województwa). Powiat tworzą 
gminy miejsko-wiejskie: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, gminy wiejskie: Izabeli, Kampinos, 
Leszno, Stare Babice. 
Pod względem użytkowania gruntów najwięcej jest użytków rolnych (61,8%), z czego najwięcej             
jest gruntów ornych oraz gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (27,5%).                     
Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 8,3% powierzchni powiatu. 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Powiat Warszawski Zachodni w 2015 roku 
zamieszkiwało 112 957 osób, co stanowiło 2,1% ludności województwa mazowieckiego. Kobiety               
w powiecie stanowiły nieco ponad połowę (51,8%) ludności. Współczynnik feminizacji (określający 
liczbę kobiet na 100 mężczyzn) ukształtował się na poziomie 107, co oznacza, że w powiecie jest 
więcej kobiet. Powiat miał wysoką gęstość zaludnienia 212 os/km2 (w województwie mazowieckim 
wynosiła 150 os/km2). W 2015 roku 16,9% ludności powiatu stanowiły osoby w wieku 
przedprodukcyjnym, 64,6% w wieku produkcyjnym, a 18,5% w wieku poprodukcyjnym. Wyraźna jest 
tendencja starzenia się społeczeństwa. 
 

Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, takie jak: autostrada A2, drogi 
ekspresowe S2 i S8, drogi krajowe nr 9 i 92, drogi wojewódzkie o łącznej długości 93,186 km, 
powiatowe o łącznej długości 160,933 i liczne drogi gminne. Funkcjonuje także linia kolejowa                 
o znaczeniu ogólnokrajowym. 
 

Na terenie powiatu w 2014 roku było 15 760 odbiorców energii elektrycznej, a zużycie energii 
elektrycznej wynosiło 44 333 MWh. Jeden mieszkaniec zużywał średnio 1 132,9 kWh energii 
elektrycznej. Ogólna długość czynnej sieci gazowej na terenie powiatu wynosiła 846 643 m. 
Mieszkańcy w 2014 roku zużyli 50 232,5 tys. m3 gazu. Z sieci gazowej na terenach wiejskich 
korzystało 66,8 % ludności, w miastach wskaźnik ten wynosił 84,6 %.  W przypadku energii cieplnej    
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2014 roku było 77 kotłowni. Długość sieci cieplnej 
przesyłowej wynosiła 15,2 km. Pozostałe gospodarstwa domowe ogrzewane są poprzez kotłownie 
lokalne lub indywidualne paleniska głównie opalane węglem, gazem, olejem opałowym, koksem             
lub drewnem. 
 

6.2. Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska 

6.2.1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Podstawą prawną oceny jakości powietrza atmosferycznego jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska               
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1031), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032) oraz rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 
(Dz. U. 2012, poz. 914). 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie opracował ocenę roczną jakości powietrza 
w Województwie Mazowieckim dotyczącą roku 2015 zgodnie z podziałem województwa na strefy: 
aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock i strefa mazowiecka (w której zlokalizowany 
jest Powiat Warszawski Zachodni). 

 
Ocena jest wykonywana ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 
Ocena jest sporządzona w oparciu o wyniki ze stacji pomiarowych oraz wyników modelowania.              
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pomiary prowadzono w m. Granica na terenie 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Szczegółowe wyniki pomiarów na tej stacji przedstawiono                
w poniższej tabeli. 
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Tabela 2 Zanieczyszczenie powietrza w 2015 roku na stacji pomiarowej w m. Granica 

Zanieczyszczenie Stężenie średnie roczne [µg/m3] 
pył zawieszony PM10 23,9 
bezno(a)piren w pyle 1,5 (przekroczony dopuszczalny poziom) 
ołów 0,007 
kadm 0,22 
nikiel 1,0 
arsen 0,8 
SO2 2,9 
NO2 10,0 
NOx 11,9 
O3 151,1 (przekroczony dopuszczalny poziom) 

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015” WIOŚ 
Warszawa. 
 
Z oceny przeprowadzonej dla całej strefy mazowieckiej wynika, że poziomy stężeń dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu a także ołowiu, arsenu, kadmu i niklu w pyle PM10 nie zostały 
przekroczone. Ze względu na te zanieczyszczenia strefa mazowiecka została zaliczona do klasy A,          
tj. klasy w której stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych. 
W strefie nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu.                 
Dla tych zanieczyszczeń sklasyfikowano strefę do klasy C, tj. do klasy, w której stężenia 
zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 
Stężenia ozonu sprawdzane były w dwóch kategoriach – dotrzymania poziomu docelowego                 
oraz dotrzymania poziomu celu długoterminowego. Na żadnym stanowisku pomiarowym                      
nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego (klasa A). Na wszystkich stanowiskach 

pomiarowych odnotowano co najmniej jeden dzień z przekroczeniem wartości 120 g/m3  tj. poziomu 
celu długoterminowego, który ma zostać osiągnięty w 2020 r. (klasa D2 - stężenia ozonu                           
i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego). 
Ze względu na stężenia pyłu PM2,5 strefę mazowiecką sklasyfikowano do klasy C (wg poziomu 
dopuszczalnego faza I) oraz klasy C1 (wg poziomu dopuszczalne faza II). 
 
Tabela 3 Klasa strefy mazowieckiej w 2015 roku – kryteria dla ochrony zdrowia 

Nazwa 
strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 

SO2 NO2 CO C6H6 PM2,51 PM2,52 PM10 O3  
3 O3  4 Pb As Cd Ni BaP 

Strefa 
mazowiecka  

A A A A C C1 C A D2 A A A A C 

1 wg poziomu dopuszczalnego faza I, 
2 wg poziomu dopuszczalnego faza II, 
3 wg poziomu docelowego, 
4 wg poziomu celu długoterminowego 
Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015” WIOŚ 
Warszawa. 

 
Ze względu na ochronę roślin wartości stężeń średniorocznych dla dwutlenku siarki i tlenku azotu 
mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego stąd też strefę mazowiecką zaliczono do klasy A. 
Wartości współczynnika AOT40 określonego na podstawie pięcioletnich pomiarów (2011-2015)                
z okresu wegetacyjnego (maj-lipiec) w strefie mazowieckiej zostały dotrzymane. Strefa mazowiecka 
otrzymała klasę A. Poziom celu długoterminowego ozonu dla kryterium ochrony roślin, który ma być 
osiągnięty do 2020 r., na wszystkich stanowiskach pomiarowych nie został dotrzymany. Stąd strefa 
mazowiecka otrzymała klasę D2. 
 
Tabela 4 Klasa strefy mazowieckiej w 2015 roku – kryteria dla ochrony roślin 

Strefa 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin 

SO2 NOx 
O3 (poziom 
docelowy) 

O3 (poziom celu 
długoterminoweg

o) 

Strefa mazowiecka (powiat 
warszawski zachodni) 

A A A D2 

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015” 
WIOŚ Warszawa. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

32 

 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność opracowania 
programów ochrony powietrza. 
Obecnie obowiązują następujące programy ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej  oraz plan 
działań krótkoterminowych: 

 Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia 
przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu - Uchwała Nr 119/15             
z 23 listopada 2015 r.  Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2015 r. poz. 11545). 

 Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został 
przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu - uchwała Nr 184/13 z dnia             
25 listopada 2013 r.  Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13009). 

 Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom 
dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu - Uchwała 
Nr 164/13 z dnia 28 października 2013 r.  Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11273).  

 

6.2.2. Odnawialne źródła energii 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest jedną z form przeciwdziałania zanieczyszczeniu 
powietrza. 
Na terenie powiatu jako źródło energii odnawialnej może być wykorzystywana energia słoneczna. 
Większość obszaru województwa mazowieckiego charakteryzuje się rocznym całkowitym 
promieniowaniem w granicach 3700 – 3800 MJ/m2. Obecnie na terenie powiatu energia słoneczna 
pozyskiwana jest głównie przez indywidualnych odbiorców. 
 
Innym kierunkiem rozwoju energetyki odnawialnej jest energetyka wiatrowa. Powiat posiada potencjał 
energetyczny wiatru na poziomie powyżej 1 250 kWh/rok/m2.  W przypadku energetyki wiatrowej 
główną przeszkodą w realizacji projektów jest niechęć społeczeństwa powodowana obawą o zdrowie 
i komfort życia. Istotnym ograniczeniem rozwoju tego sektora jest również brak odpowiedniej 
infrastruktury elektroenergetycznej oraz fakt, że znaczną część obszaru powiatu zajmuje Kampinoski 
Park Narodowy i inne obszary chronione. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje jedna niewielka 
elektrownia wiatrowa o wysokość 55 m w miejscowości Podkampinos.  
 
Alternatywą jest także wykorzystanie energii geotermalnalnej Obszar województwa mazowieckiego 
charakteryzuje się znaczącymi potencjalnymi zasobami energii geotermalnej, ze względu na położenie 
większości obszaru w grudziądzko-warszawskim okręgu geotermalnym. Na terenie powiatu nie ma 
udokumentowanych złóż wód termalnych. Na terenie powiatu w ostatnich latach istnieje 
zainteresowanie geotermią niskotemperaturową („płytką”) wykorzystującą ciepło zgromadzone                
w gruncie oraz w skałach na głębokości nieprzekraczającej na ogół 100 m. Geotermia ta opiera się           
na działaniu gruntowych pomp ciepła.  
 
Na terenie powiatu energia wodna nie jest pozyskiwana. Szanse rozwoju energetyki wodnej są małe. 
W granicach powiatu znajduje się kilkunastokilometrowy odcinek Wisły.  Pozostałe rzeki nie mają 
dużego potencjału do rozwoju energetyki wodnej. 
 
Na terenie powiatu na jedynym czynnym składowisku odpadów „Radiowo” w m. Klaudyn ujmowany 
jest gaz składowiskowy. Jest on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.  Oczyszczalnia 
ścieków w Błoniu i Józefowie wykorzystują biogaz z komór fermentacyjnych. Nie przewiduje                  
się znaczącego pozyskania energii z biomasy. 
 
Podstawowe kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz wynikającego z niej Krajowego 
planu działania w zakresie OZE (KPD OZE) zakładają m.in. poprawę efektywności energetycznej  
oraz rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polityka zakłada zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% do 2020 roku             
i dalszy wzrost w latach następnych. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

33 

 

6.2.3. Zagrożenie hałasem 

Dominującym źródłem hałasu w powiecie  jest ruch drogowy. Dla dróg, po których przejeżdża ponad 
3 000 000 pojazdów rocznie zarządca drogi ma obowiązek co pięć lat sporządzać mapy akustyczne. 
Do  takich dróg na terenie powiatu należą:  
- S2 Konotopa – Lotnisko,  
- S8 Konotopa – Powązkowska,  
- droga krajowa Nr 7 i droga ekspresowa S7 w Gminie Łomianki, 
- droga krajowa nr 92,  
- droga nr 580 Warszawa – Babice – Leszno - Kampinos, 
- droga 898 Nowe Babice – Mościska – Warszawa. 
 

W  2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Program ochrony środowiska przed hałasem 
dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, 
na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach 
nocy (uchwala Nr 223/14). Proponowane działania to: egzekwowanie istniejących ograniczeń 
prędkości, utrzymywanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym, na niektórych fragmentach także 
wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu. Dodatkowo zaleca się m.in. promocję 
komunikacji zbiorowej oraz wykorzystanie map akustycznych w pracach planistycznych. 
 

Dla dróg krajowych powinny zostać wykonane nowe mapy (poprzednie mapy akustyczne  były 
wykonane ponad 5 lat temu). Mapy te będą podstawą do sporządzenia nowych programów ochrony 
środowiska przed hałasem. 
 

Oddziaływanie transportu kolejowego jest znacznie mniejsze. Przez powiat przebiega linia kolejowa      
nr 3, która jest fragmentem międzynarodowej linii kolejowej E 20 (Berlin – Kunowice – Poznań –
 Kutno – Warszawa – Terespol – Moskwa). 
Analogicznie jak dla dróg dla linii kolejowej, po której przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie 
powinna zostać sporządzona mapa akustyczna, a w przypadku przekraczania dopuszczalnych 
poziomów powinien zostać uchwalony Program ochrony środowiska przed hałasem.                              
Dla przedmiotowej linii kolejowej podjęta została uchwała Nr 224/14 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem    
dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego,             
na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach 
nocy w roku. 
W sąsiedztwie linii kolejowej nr 3 występują jedynie odcinki o niskim priorytecie narażenia na hałas. 
W związku z tym powinny być realizowane działania zawierające się w ramach strategii 
długoterminowej oraz edukacji społecznej. Zaleca się także utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
torowisk oraz składów pociągów. Bardzo ważnym elementem działań zawierających się w ramach 
polityki długookresowej jest w tym przypadku właściwe planowanie przestrzenne. 
 

Hałas lotniczy związany jest z dwoma lotniskami zlokalizowanymi na terenie Warszawy (Port Lotniczy 
im. F. Chopina w Warszawie, Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa - Babice")  . 
Oddziaływanie akustyczne obejmuje gminy: Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Dla Portu Lotniczego 
im. Fryderyka Chopina został ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania. Obydwa porty lotnicze 
mają obowiązek ciągłego pomiaru hałasu. 
 

6.2.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Przez teren powiatu przebiegają linie elektroenergetyczne najwyższych napięć – 400 kV oraz 220 kV. 
W gminy Ożarów Mazowiecki zlokalizowane są dwie stacje transformatorowe: Ołtarzew (400/220/110 
kV) i Mory (220/110 kV), a na terenie gminy Izabelin stacja transformatorowa Mościska (400/110 kV). 
Na terenie powiatu planowana jest budowa nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym 400 kV relacji SE Kozienice - SE Ołtarzew.  
 

Według wykazu wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwoleń radiowych             
dla stacji bazowych telefonii komórkowej (E-GSM, GSM900, GSM1800, UMTS, LTE) oraz stacji 
wykorzystujących technologię CDMA, na terenie powiatu w obowiązuje 755 pozwoleń (według stanu 
na 25 sierpnia 2016 roku).  
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W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził pomiary 
natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) w 2 punktach na terenie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego : 

 Izabelin C, ul. Jana Matejki 21, 
 Kampinos, w centrum miejscowości, parking przy boisku. 

 

Natężenie pola elektromagnetycznego w badanych punktach pomiarowych było znacznie poniżej 
wartości dopuszczalnej (7 V/m), określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych                  
oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  
Pomiary wykonywane przez eksploatujących instalacje emitujące pola elektromagnetyczne                   
także wskazują na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów. 
Przy obecnym postępie cywilizacyjnym nie można wyeliminować promieniowania 
elektromagnetycznego ze środowiska, dlatego niezbędne jest regularne monitorowanie jego 
poziomów, aby reagować na ewentualne przekroczenia wartości dopuszczalnych. W związku z tym 
zaleca się kontynuację monitoringu w środowisku, a także inwentaryzację źródeł emisji pól 
elektromagnetycznych, wdrażanie nowoczesnych technik ograniczających tego typu promieniowanie. 
 

6.2.5. Zanieczyszczenie wód 

Wody powierzchniowe 
Całość terytorium Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w zlewni rzeki Wisły. Większość 
terenu należy do zlewni drugiego rzędu - Bzury, a tylko niewielka część, położona w gminie Łomianki 
w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, należy do jej bezpośredniej zlewni. Na terenie powiatu znajduje 
się tylko kilkunastokilometrowy odcinek Wisły, który stanowi północno-wschodnią granicę powiatu           
w gminie Łomianki. Do zlewni Bzury należą: rzeka Łasica  z dopływami: Kanałem Olszowieckim              
i Kanałem Zaborowskim, Utrata z dopływami: Kanałem Ożarowskim (zwanym dopływem                     
spod Ożarowa Mazowieckiego, Rokitnicą. Większość cieków została uregulowana. W całości                
na terenie powiatu znajduje się Kanał Ożarowski i Kanał Zaborowski. Utrata zaczyna się w Powiecie 
Pruszkowskim i uchodzi do Bzury w Powiecie Sochaczewskim, Łasica wypływa z terenu Powiatu 
Nowodworskiego i uchodzi do Bzury w Powiecie Sochaczewskim, Rokitnica zaczyna się w Powiecie 
Grodziskim. Natomiast Kanał Olszowiecki  uchodzi do Łasicy w Powiecie Sochaczewskim. Większość 
cieków prowadzi wody spoza terenu powiatu.   
 

Rzeki 
Ocena jakości jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), wyznaczonych w procesie 
wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, jest wykonywana przez WIOŚ.              
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego badania były prowadzone w 3 punktach 
pomiarowych. 
 

Tabela 5 Ocena stanu czystości rzek na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Nazwa JCW 
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Utrata od 

Żbikówki do 

Rokitnicy bez 

Rokitnicy 

Utrata - 

Wawrzyszew 

(powyżej 

Rokitnicy) 

IV PSD II SŁABY ZŁY 

Dopływ spod 

Ożarowa Maz. 

Dopływ z 

Ożarowa Maz. 

- Kol. Święcice 

IV PSD II SŁABY ZŁY 

Rokitnica od 

Zimnej Wody do 

ujścia 

Rokitnica - 

Pass (uj. do 

Utraty) 

III PSD II UMIARKOWANY ZŁY 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 
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Stan ekologiczny JCW Utrata od Żbikówki do Rokitnicy bez Rokitnicy oceniono jako słaby. Ocena 
biologiczna został przeprowadzona w oparciu o wyniki badań fitobentosu i makrofitów (badania 
wykonane w 2014 roku), a o wyniku klasyfikacji zdecydowały badania makrofitów. Stan elementów 
fizykochemicznych oceniono jako poniżej stanu dobrego, wpływ na to miały odnotowane 
przekroczenia azotu Kjeldahla, ChZT-Cr i fosforanów. Jedynie elementy hydromorfologiczne zostały 
zakwalifikowane do II klasy.  
 
W JCW Dopływ spod Ożarowa Maz. ocena biologiczna został przeprowadzona w oparciu o wyniki 
badań fitobentosu i makrofitów (badania wykonane w 2014 roku), a o wyniku klasyfikacji zdecydowały 
badania makrofitów. Elementy hydromorfologiczne zostały zakwalifikowane do II klasy.                    
Stan elementów fizykochemicznych oceniono poniżej stanu dobrego, wpływ na to miały odnotowane 
przekroczenia substancji rozpuszczonych, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego i fosforanów.                  
W wyniku klasyfikacji stan ekologiczny JCW oceniono jako słaby. 
 
Natomiast w JCW Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia elementy biologiczne zaklasyfikowano do III 
klasy, w których przebadano fitobentos i makrofity. Elementy hydromorfologiczne zostały 
zakwalifikowane do II klasy. Stan elementów fizykochemicznych oceniono poniżej stanu dobrego, 
wpływ na to miały odnotowane przekroczenia azotu Kjeldahla i fosforanów. Stan ekologiczny oceniono 
jako umiarkowany. 
 
Ogólny stan trzech przebadanych  JCW na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oceniono 
jako zły. 
 
Wody podziemne 
Teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP). Północna część powiatu znajduję się w obrębie czwartorzędowego zbiornika - 
GZWP nr 222 – Dolina środkowej Wisły (Warszawa – Puławy), a środkowa i południowa 
trzeciorzędowego zbiornika - GZWP nr 215A – Subniecka Warszawska - część centralna.  
Na terenie powiatu wydzielono dwie Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach:  
JCWPd 65 i JCWPd 64.  
 
W 2015 roku wody podziemne na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie były badane              
w ramach monitoringu. Ostatnie tego typu badania były wykonane w 2014 roku przez Państwowy 
Instytut Geologiczny w Warszawie, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.                
Na terenie powiatu znajdowały się dwa punkty pomiarowo-kontrolne. 
W punkcie badawczym: Kampinos (gmina Kampinos) stwierdzono wody dobrej jakości (II klasa), 
natomiast w punkcie badawczym: Połczyńska CPN (gmina Ożarów Mazowiecki) wody podziemne były 
zadowalającej jakości (III klasa).  
 
Tabela 6 Monitoring wód podziemnych w 2014 roku 

Miejscowość JCWPd Stratygrafia 
Głębokość do 

stropu warstwy 
Klasa jakości wody 

w punkcie 

Kampinos 64 Czwartorzęd 24,7 II 

Połczyńska CPN 65 Czwartorzęd  26,2 III 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.  

 
Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód wprowadzają system 
planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Plany gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy są podstawowymi dokumentami planistycznymi. Dla JCW leżących na terenie 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego obowiązują zapisy zawarte w Planie Gospodarowania Wodami 
na obszarze dorzecza Wisły, zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku, 
opublikowane w Monitorze Polskim z 2011 roku nr 49, poz. 549. 
Zarówno Ramowa Dyrektywa Wodna, jak i Ustawa Prawo Wodne art. 38e oraz 38d (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 469 ze zm.) określa następujące cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 
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Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne 
lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Za cele środowiskowe przyjęto wartości 
graniczne opowiadające dobremu stanowi wód.  
Dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem 
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Cele środowiskowe realizuje się przez 
podejmowanie działań zawartych w programie wodnośrodowiskowym kraju, w szczególności działań 
polegających na: 

 stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe                   
oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 

 zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1. 

 

6.2.6. Gospodarka wodno-ściekowa 

Według danych z Gmin długość sieci wodociągowej na terenie powiatu w 2015 roku wynosiła 
916,62 km. Do sieci podłączonych było 93 070 mieszkańców powiatu. Stopień zwodociągowania 
powiatu wynosił 87,4%. 
 

Tabela 7 Sieć wodociągowa na terenie powiatu w 2015 roku 

jednostka administracyjna 

długość sieci 
wodociągowej 
bez przyłączy 

[km] 

ilość przyłączy 
[szt.] 

stopień 
zwodociągowania 

[%] 

liczba 
mieszkańców 

podłączonych do 
sieci 
[os.] 

Powiat Warszawski 
Zachodni 

916,62 25211 87,4 93070 

Źródło: Urzędy Miast i Gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 

Zbiorowe zaopatrzenie ludności powiatu w wodę opiera się na wodzie pochodzącej z ujęć 
podziemnych. Ludność zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez 21 ujęć. Wszystkie ujęcia 
posiadają stację uzdatniania wody.  
 

Natomiast długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu w 2015 roku wynosiła 570,96 km. Liczba 
przyłączy kanalizacyjnych wynosiła 16 722 sztuk. Do sieci podłączonych było 73 999 mieszkańców 
powiatu, czyli powiat skanalizowany był w około 58,73 %. 
W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące sieci kanalizacyjnej. 
 

Tabela 8 Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu w 2015 roku 

jednostka 
administracyjna 

długość sieci 
kanalizacyjnej  
bez przyłączy 

[km] 

ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

[szt.] 

stopień 
skanalizowania 

[%] 

liczba 
mieszkańców 
podłączonych         
do kanalizacji 

ogółem 
[os.] 

Powiat Warszawski 
Zachodni 

570,96 16722 58,73 73999 

Źródło: Urzędy Miast i Gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 
Mieszkańcy nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej ścieki gromadzą w zbiornikach bezodpływowych lub 
w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Efektywność tych rozwiązań może być bardzo duża, 
jednak istnieje niebezpieczeństwo związane ze świadomą niewłaściwą eksploatacją tego rodzaju 
urządzeń i instalacji prowadzącą do emisji zanieczyszczeń do środowiska (problem celowo 
rozszczelnionych zbiorników na nieczystości ciekłe, związane z tym nielegalne pozbywanie się 
nieczystości ciekłych przez ich zrzut do gruntu lub wód). Nieszczelne szamba oraz w pełni                   
nieoczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. 
Ścieki komunalne wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy, 
fosforany i zawiesina ogólna. Dlatego w pierwszej kolejności powinny być realizowane inwestycje 
związane z gospodarką wodno-ściekową aby podnieść komfort i jakość życia mieszkańców                
oraz poprawić stan środowiska naturalnego w szczególności zasoby wód podziemnych                               
i powierzchniowych. 
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Zgodnie z art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                   
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości           
i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju 
sieci kanalizacyjnej. Według danych z Urzędów Miast i Gmin przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz zbiorników bezodpływowych na terenie powiatu jest ponad 8 tysięcy sztuk.  
 
Na terenie powiatu funkcjonuje osiem oczyszczalni ścieków komunalnych. Ich charakterystyka została 
przedstawiona w poniższej tabeli. 
 
Tabela 9 Oczyszczalnie ścieków na terenie powiatu  
 

lokalizacja 
Miejscowości, z których 

dopływają ścieki do 
oczyszczalni  

liczba 
mieszkańców 

korzystających  
z oczyszczalni 

rodzaj 
oczyszczalni 

Dopuszczalna 
ilość ścieków 

odprowadzanych         
z oczyszczalni 

średnio w m3/dobę 

RLM 

Błonie 

ul. Towarowa 5 

Leszno, Zaborówek, Boża 
Wola, Bronisławów, Białuty, 
Bieniewice, Błonie, Bramki, 
Błonie Wieś, Dębówka, 
Marysinek, Nowa Wieś, Pass, 
Piorunów, Radonice, Stare 
Faszczyce, Wawrzyszew, 
Żukówka, Radzików  

21695 

Biologiczno-
mechaniczna z 
podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów  

5680 53040 

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

7410 

Biologiczna z 
podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów  

2200 15000 

Stare Babice 

Babice Nowe, Blizne 
Jasińskiego, Blizne 
Łaszczyńskiego, Borzęcin 
Duży, Borzęcin Mały, Buda, 
Janów, Koczargi Stare, 
Koczargi Nowe, Klaudyn, 
Kwirynów, Latchorzew, 
Lipków, Lubiczów, Mariew, 
Stanisławów, Topolin, 
Wierzbin, Wojcieszyn, 
Zalesie, Zielonki Wieś, 
Zielonki Parcela, Stare 
Babice 

18012 

Biologiczno-
mechaniczna z 
podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów  

6000 44000 

Kampinos A 
 Kampinos, Kampinos A, 

Podkampinos, Komorów 
1600 

Mechaniczno- 

biologiczna 
400 2400 

Łazy Łazy, Wola Pasikońska 250 
Mechaniczno- 

biologiczna 
30 300 

Józefów  Józefów, Płochocin bd 
Mechaniczno- 

biologiczna 
3860 ok. 63000 

Bronisze 
Bronisze, Macierzysz, 

Jawczyce 
bd 

Mechaniczno- 

biologiczna 
1700 4350 

Łomianki 

ul. Brukowa 2a 
Łomianki, Kiełpin  23 986 

Mechaniczno- 

biologiczna  
4100 38 333 

Źródło: Urzędy Miast i Gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 

Oczyszczalnie ścieków w Błoniu, Truskawiu, Józefowie, Łomiankach i Starych Babicach posiadają 
punkty zlewne. 

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczących 
oczyszczania ścieków komunalnych jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Celem 
Programu, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie 
ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Wykaz aglomeracji i wymaganych 
zadań jest aktualizowany. Wykaz wyznaczonych na terenie powiatu aglomeracji (na dzień 31 grudnia 
2015 r.) przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 10 Wykaz aglomeracji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
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PLMZ021 Błonie 29509 29800 21695 20410 1285 291 95 

PLMZ035 Łomianki 22503 22503 20083 9240 10843 - 52 

PLMZ051 Stare Babice 22500 21749 19359 13219 6140 - 61 

PLMZ065 Izabelin 15000 10325 10236 8442 1794 0 82 

PLMZ164N Bronisze 3250 4350 2777 2350 377 50 72 

PLMZ159N Ożarów 
Mazowiecki 

81792 55618 6605 3800 2268 537 92 

Źródło: Aktualizacja KPOŚK z 2015 roku. 

 
Poza oczyszczalniami komunalnymi na terenie powiatu funkcjonują również dwie przemysłowe 
oczyszczalnie ścieków odprowadzające ścieki do ziemi. 
 

6.2.7. Zasoby geologiczne 

Według „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 roku” opracowanego             
przez Państwowy Instytut Geologiczny na terenie powiatu znajdują się dwa złoża: piasków i żwirów 
Łomianki-Dąbrowa (zasoby geologiczne wynoszą 172 tys. Mg), jest to złoże o zasobach 
rozpoznanych szczegółowo oraz złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Domaniew (zasoby 
geologiczne wynoszą 9449 tys. Mg), które jest złożem o zasobach rozpoznanych wstępnie.              
Obecnie eksploatacja nie jest prowadzona na żadnym złożu.  
 

6.2.8. Stan gleb 

Gleby na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego mają genezę ściśle związaną z budową 
geologiczną, szczególnie z czwartorzędowymi utworami plejstocenu i holocenu - glinami, piaskami 
żwirami, iłami oraz osadami rzecznymi. Na utworach tych wykształciły się następujące typy gleb: 

 gleby brunatne, gleby brunatne wyługowane i kwaśne wytworzone z piasków gliniastych, glin 
lekkich i pyłów. Tworzą one przeważnie kompleksy żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre, 
miejscami bardzo dobre, 

 czarne ziemie wykształcone na utworach mineralnych zasobnych w materię organiczną oraz 
węglan wapnia, są glebami żyznymi i bardzo żyznymi. Stanowią one głównie kompleksy 
pszenne dobre i bardzo dobre, 

 gleby bielicowe i pseudobielicowe wykształcone na utworach piaszczystych o różnej genezie. 
Stanowią one głównie kompleks żytni słaby lub zbożowo-pastewny, o niskiej wartości 
rolniczej, 

 gleby glejowe, murszowe i torfowe, występujące w dolinach rzek. Wykształciły się one na 
obszarach podmokłych na podłożu mułowo-torfowym, na mułkach rzecznych lub jeziornych 
przy dużym udziale substancji organicznych. Tworzą one przeważnie kompleksy trwałych 
użytków zielonych, 

 mady wykształcone na terenach dolin rzecznych. Są to gleby przeważnie wysokiej jakości, 
zasobne w substancję organiczną i składniki pokarmowe. 

 
Obszar Powiatu zalicza się do trzech regionów glebowo-rolniczych (Barański, Oczoś, 1983). 
Południowa część pokrywająca się z mezoregionem Równiny Łowicko-Błońskiej należy do regionu 
ożarowsko-błońskiego. Jest to region charakteryzujący się najlepszą jakością i przydatnością rolniczą 
gleb. Przeważają tu gleby kompleksów pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i żytniego 
dobrego. Występują w nich czarne ziemie, gleby brunatne wyługowane oraz bielicowe                               



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

39 

 

i pseudobielicowe, wytworzone w większości z utworów pyłowych. Gleby regionu, szczególnie czarne 
ziemie zostały w znacznej części zmeliorowane.  
Północna część Powiatu zaliczana jest do regionu kampinoskiego, obejmującego swym zasięgiem 
zachodnią część Kotliny Warszawskiej. Gleby występujące na tym terenie wytworzone zostały głównie 
z piasków rzecznych tarasu nadzalewowego Wisły. Przeważają tu grunty kompleksów żytniego 
dobrego, żytniego słabego i bardzo słabego. Region charakteryzuje się dużą lesistością oraz dużym 
udziałem użytków zielonych. Wśród typów gleb przeważają gleby bielicowe i pseudobielicowe              
oraz brunatne wyługowane i kwaśne. 
Północno-wschodnia część gminy Łomianki należy do regionu nadwiślańskiego, związanego z doliną 
Wisły. Przeważają tu gleby kompleksów żytniego dobrego i żytniego słabego. Wśród typów gleb 
przeważają mady. W poniższej tabeli zestawiono gleb w podziale na klasy bonitacyjne. 
  
Tabela 11 Zestawienie gleb z podziałem  na klasy bonitacyjne 

Gmina Gleby gruntów rolnych i sadów [ha] 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Błonie 211 951 1571 1451 1272 722 593 46 

Izabelin 0 0 0 0 7 32 84 191 

Kampinos 0 2 81 299 783 1019 1346 499 

Leszno 0 334 1075 894 686 558 876 520 

Łomianki 0 0 61 182 275 271 329 156 

Ożarów Mazowiecki 9 1297 2029 981 564 336 151 13 

Stare Babice  0 136 736 395 383 443 800 545 

Powiat 220 2720 5553 4202 3970 3381 4179 1970 

Źródło. Ewidencja gruntów i budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego (stan na dzień 26.08.2016) 

 
Odczyn gleb na obszarze powiatu jest zróżnicowany. W części północnej dominują gleby głównie 
kwaśne, zaś w południowej gleby zasadowe, obojętne i lekko kwaśne.  Brak jest jednak 
szczegółowych badań odczynu gleb i zawartości makroelementów w glebach na terenie powiatu. 
Badania takie były wykonywane w kilku dużych gospodarstwach rolnych z terenu gmin Ożarów 
Mazowiecki i Błonie przez  Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Z badań 
przeprowadzonych w latach 2012-2015 wynika, iż badane gleby na terenie tych gospodarstw 
charakteryzowały się odczynem zasadowym, zatem ich wapnowanie jest zbędne.  Większość 
przebadanych gleb wykazywała wysoką zawartością fosforu, średnią zawartością potasu oraz średnią 
zawartością magnezu. 
 

6.2.9. Gospodarka odpadami 

System gospodarowania odpadami na terenie powiatu opiera się na założeniach wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami. Na szczeblu powiatu nie są tworzone plany gospodarki odpadami. 
Aktualnie obowiązuje  „Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017               
z uwzględnieniem lat 2018-2023” przyjęty uchwałą nr 211/12 z dnia 22 października 2012 roku 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Trwają prace nad uchwaleniem nowego planu gospodarki 
odpadami. Plany gospodarki odpadami zawierają analizę aktualnego stanu, prognozowane zmiany            
i cele w zakresie gospodarki odpadami, określają kierunki działań w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, a także kryteria 
rozmieszczenia obiektów i mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów. 
 
W dotychczasowym planie Województwo Mazowieckie zostało podzielone na pięć regionów. Powiat 
Warszawski Zachodni przynależy do regionu warszawskiego i częściowo do regionu płockiego.               
Do regionu warszawskiego przynależą gminy: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Leszno 
i Stare Babice. Natomiast do regionu płockiego przynależy Gmina Kampinos.  
 
Według danych z gmin w 2015 roku z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego odebrano łącznie 
50 962,88 Mg odpadów komunalnych. Najwięcej odpadów odebrano z terenu gminy Ożarów 
Mazowiecki (27,9% wszystkich odebranych odpadów z powiatu), a najmniej z gminy Kampinos            
(3,2% wszystkich odebranych odpadów z powiatu). W dalszym ciągu dominującą frakcją odpadów           
są zmieszane odpady komunalne, które stanowiły 60,36% ogólnej masy odpadów. W 2015 roku 
odebrano mniej odpadów zmieszanych w porównaniu do roku 2014. Można wnioskować,                       
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że mieszkańcy powiatu prowadzą coraz lepszą, wydajniejszą selektywną zbiórkę odpadów. Odebrano 
większą niż przed rokiem masę odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych               
i rozbiórkowych. Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zostały zebrane prawie                    
w identycznej ilości co rok wcześniej.   
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych, w 2015 roku poziom recyklingu, przygotowania                    
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 16% natomiast poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił 40 %. 
W 2015 roku wszystkie gminy osiągnęły wymagane poziomy recyklingu, przygotowania                          
do ponownego użycia ww. frakcji odpadów określone dla tego roku. 
 
Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonuje jedno składowisko odpadów                         
w m. Klaudyn w Gminie Stare Babice. Składowisko zostanie zamknięte z dniem 31 grudnia 2016 

roku.  Podstawowe dane dotyczące składowiska zestawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 12 Wykaz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

Rodzaj instalacji, lokalizacja 
Pojemność 
całkowita 

[m3] 

Wolna 
pojemność 

[m3] 

Masa 
zeskładowanych 

odpadów 

Masa przyjętych 
odpadów [Mg] 

2014 rok 2015 rok 

Składowisko odpadów 
RADIOWO w m. Klaudyn 

Gmina Stare Babice 
4 600 000 245 000 5 687 063,63 86 662,45 62 438,93 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

 
W sektorze gospodarczym na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego łącznie w latach 2012-
2014 wytworzono około 447,8 tys. Mg odpadów. Z czego największy udział (27,14%) stanowiły 
odpady z grupy 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, 
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych, wśród których 
ponad 53% stanowiły komunalne osady ściekowe. Odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych) - grupa 17 - stanowiły ponad 25% ilości wytworzonych odpadów. Odpady 
z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa żywności (grupa 02) stanowiły blisko 10,9%, odpady z procesów termicznych 
(grupa 10) - 10,26%, a odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne 
i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach (grupa 15) – 7,06%. 
 

6.2.10. Zasoby przyrodnicze 

Obszary prawnie chronione na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2015 roku zajmowały 
powierzchnię 24 937,61 ha, co stanowiło 46,7% powierzchni powiatu. Najwięcej obszarów prawnie 
chronionych było w Gminie Leszno (8 704,3 ha), a najmniej w Gminie Ożarów Mazowiecki (203,0 ha). 
 

Kampinoski Park Narodowy 

Na terenie powiatu znajduje się Kampinoski Park Narodowy (KPN), który leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie stolicy państwa. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, wokół parku rozciąga się strefa 
ochronna o areale 37 756 ha. Na teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego przypada 17 449,11 ha 
parku oraz 15 399,99 ha otuliny. KPN wraz z otuliną (32849,10 ha) stanowi obszar Rezerwatu 
Biosfery M&B „Puszcza Kampinoska”. Rezerwaty biosfery ustanawiane są przez UNESCO                       
na wniosek państw będących członkami tej organizacji. Obowiązującym aktem prawnym jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku 
Narodowego (Dz.U. 1997 nr 132 poz. 876). 
Powierzchnie parku i otuliny w poszczególnych gminach na terenie powiatu przedstawia poniższa 
tabela. 
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Tabela 13 Kampinoski Park Narodowy na terenie powiatu 

Jednostka terytorialna Powierzchnia KPN (ha) Powierzchnia otuliny Parku (ha) 
Izabelin   5581,61    913,06 
Kampinos   3273,40   2673,96 
Leszno   6973,30   3769,22 
Łomianki      559,70   3319,38 
Stare Babice   1061,10   4724,37 
Powiat Warszawski Zachodni 17449,11 15399,99 

  Źródło: Kampinoski Park Narodowy. 

 
W granicach Parku znajdują się rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej, położonej w pradolinie Wisły. 
Puszcza tworzy wyraźnie wyodrębniony układ przyrodniczy, usytuowany w punkcie 
węzłowym korytarzy ekologicznych (doliny Wisły, Bugu i Narwi, Bzury, Wkry) o znaczeniu 
europejskim. Teren ten został ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia przez wody 
wypływające z topniejącego lądolodu oraz rzeki płynące z południa i wschodu, które odpływały                 
do Morza Północnego szerokim na 18 km korytem Prawisły. Kolejne zmiany położenia koryta Wisły 
spowodowały osuszenie wyżej położonych terenów, na których powstały kompleksy wydm.                     
W opuszczonych korytach i starorzeczach utworzyły się bagna. Tak powstały dwa pasy 
wydmowe oraz leżące pomiędzy nimi dwa pasy bagienne ułożone równolegle do współczesnego 
koryta Wisły. Dodatkowo wśród kompleksów wydm znajdują się podmokłe zagłębienia,                          
a na terenach bagiennych piaszczyste wzniesienia tzw. grądy oraz niewielkie wydmy. 
 
Kampinoski Park Narodowy jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego. Szacuje się,             
że może tutaj występować połowa rodzimej fauny, czyli ok. 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. 
Dotychczas udokumentowano bytowanie ponad 4,2 tys. gatunków, co świadczy o stosunkowo małym 
stopniu zbadaniu fauny tego terenu. Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce (wśród nich 
31 gatunków komarów). Puszcza Kampinoska jest miejscem występowania wszystkich 13 nizinnych 
gatunków płazów oraz 6 gatunków gadów. Na terenie parku i strefy ochronnej gnieździ się ponad 150 
gatunków ptaków, wśród nich kilkanaście par bocianów czarnych i żurawi (niektóre gniazdują zaledwie 
kilka kilometrów od granic stolicy), orlik krzykliwy, a od 2000 roku bielik. Na terenach otwartych licznie 
występuje derkacz, gatunek zagrożony wyginięciem w skali światowej. Łącznie z okresem 
pozalęgowym obserwowano tutaj 215 gatunków ptaków. Miejscem zimowania dużej ilości ptaków 
wodnych jest pobliska Wisła. Występowanie na terenie Parku wielu rzadkich i zagrożonych 
wyginięciem ptaków, a zwłaszcza świerszczaka i derkacza, zadecydowało o uznaniu w 1999 roku 
przez Parlament Europejski tego obszaru za ostoję ptaków o randze europejskiej. Od 2004 r. 
Kampinoski Park Narodowy jest także obszarem NATURA 2000 (kod PLC 140001), zarówno                   
ze względu na bogactwo gatunków ptaków (Dyrektywa Ptasia), jak i na różnorodność zbiorowisk 
roślinnych (Dyrektywa Siedliskowa). W części Kampinoskiego Parku Narodowego położonej                 
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się 11 obszarów ochrony ścisłej.  
Kampinoski Park Narodowy stanowi wyjątkową ostoję fauny w Centralnej Polsce. Stwierdzono                
tu występowanie blisko 4 000 gatunków bezkręgowców (szacuje się, że liczba gatunków tej grupy 
zwierząt w Puszczy Kampinoskiej może wynosić nawet kilkanaście tysięcy), blisko 30 gatunków ryb, 
13 gatunków płazów, 6 rodzimych gatunków gadów, ponad 200 gatunków ptaków (w tym blisko 150 
lęgowych) i ponad 50 gatunków ssaków. Oprócz gatunków powszechnych, Puszczę Kampinoską 
zamieszkują chronieni prawem krajowym i europejskim przedstawiciele wszystkich w/w grup 
systematycznych. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś (Alces alces) , dla którego 
Puszcza Kampinoska jest drugą co wielkości (po bagnach biebrzańskich) ostoją w Polsce. Obecność 
łosi na tym terenie, podobnie jak bobrów i rysi, jest efektem programów reintrodukcji. Niestety wśród 
większości grup kampinoskich zwierząt znaleźć można gatunki obce, pochodzące z innych 
kontynentów, i stanowiące dla zagrożenie dla rodzimej fauny. Przykładami takich zwierząt jest 
azjatycka biedronka Harmonia axiridis, ryba trawianka (Perccottus glenii), żółw czerwonolicy 
(Trachemys scripta elegans) czy norka amerykańska (Neovison vison). 
 
Urozmaicona rzeźba terenu parku wraz z mozaiką siedlisk - od bagiennych po skrajnie suche - 
decyduje o dużym bogactwie szaty roślinnej. Występuje tu około 150 zbiorowisk roślinnych, które 
tworzy ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych i około 150 gatunków mszaków. Położenie puszczy 
na niżu w centralnej części Polski sprawiło, że we florze spotyka się gatunki związane zarówno                  
z klimatem kontynentalnym (np. kocanki piaskowe), jak i atlantyckim (np. szczotlicha siwa), a także 
typowe dla strefy borealnej (np. zimoziół północny), a nawet pontyjskiej (np. wężymord stepowy). 
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Bardzo cennym składnikiem flory parku jest relikt epoki polodowcowej – chamedafne północna. 
Ciekawostką dendrologiczną jest brzoza ciemna (czarna) – forma brzozy brodawkowatej, której kora 
pozbawiona jest białego barwnika. 
Różnorodny jest świat grzybów i porostów. Liczba taksonów grzybów wielkoowocnikowych (gatunków, 
odmian i form) wynosi co najmniej 1533. Dzięki ochronie w formie parku narodowego obszaru 
Puszczy Kampinoskiej, zachowały się tu zarówno gatunki typowo leśne, związane ze zbiorowiskami 
naturalnego pochodzenia, jak i synantropijne (związane z łąkami, pastwiskami, terenami obecnych  
lub dawnych siedzib ludzkich). Istotną część mykobioty parku - ok. 40% - stanowią gatunki związane 
ze starymi, zamierającymi drzewami i martwym drewnem, z których część jest znana wyłącznie               
z KPN. Obszary wydmowe parku są ważnym w skali kraju miejscem występowania grzybów 
psammofilnych (związanych z piaskiem), w tym chronionych, np: tęgoskóra korzeniastego                      
czy gwiazdosza kwiatuszkowatego. Spośród ponad 300 gatunków zagrożonych  (znajdujących się             
na czerwonej liście), w tym 20 gatunków objętych ochroną, stosunkowo często możemy spotkać 
ozorka dębowego, większość z nich to jednak gatunki unikalne takie jak: sosnojamka kurczliwa czy 
żagwica listkowata. 
Występuje około 200 gatunków porostów, z tego ok. 50 w różnym stopniu zagrożonych. Na uwagę 
zasługuje występowanie na terenie parku stanowisk gatunków porostów wielkoplechowych, 
posiadających na czerwonych listach wysoki status zagrożenia. Są to m.in. brodaczka kępkowa, 
włostka brązowa, odnożyca jesionowa i pawężnica psia. Ważnym jest również fakt ciągłego 
występowania na tym obszarze gatunków charakterystycznych dla początkowych stadiów sukcesji 
wydm, takich, jak: chróścik karłowaty i słonecznica mchowa. 
W parku i w jego otulinie stwierdzono występowanie 74 gatunków drzew (w tym 34 gatunki rodzime),  
z czego tylko kilka ma znaczący udział w tworzeniu drzewostanów. Najważniejszymi są: sosna 
zwyczajna, olsza czarna, brzozy (brodawkowata i omszona) oraz dęby (szypułkowy i bezszypułkowy). 
Sosna, główny gatunek lasotwórczy w Kampinoskim Parku Narodowym, porasta większość terenów 
wydmowych. Stare, ok. 200-letnie sosny masztowe, o  wysokości do 30 metrów i ponad półmetrowej 
pierśnicy, zachowały się do dnia dzisiejszego m.in. w obszarach ochrony ścisłej „Nart”, „Wilków”, 
„Rybitew”, „Sieraków” i „Kaliszki”. 
 
Obszary Natura 2000 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdują się fragmenty obszarów Natura 2000:1  
PLC 140001 Puszcza Kampinoska, PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły, PLB140004 Dolina 
Środowej Wisły. 
 

PLC 140001 Puszcza Kampinoska – obszar specjalnej ochrony i mający znaczenie dla Wspólnoty          
o powierzchni całkowitej 37 640,49 ha. Na terenie powiatu teren obszaru Natura 2000 pokrywa się                   
z granicami głównego kompleksu Kampinoskiego Parku Narodowego. 
 

Roślinność Puszczy Kampinoskiej, uwarunkowana zróżnicowanym charakterem rzeźby terenu                 
i podłoża, wykazuje się charakterystycznym układem przestrzennym, w którym wyróżniają się dwa 
główne, naprzemiennie ułożone elementy - porośnięte głównie borami sosnowymi i mieszanymi pasy 
wydmowe oraz w znacznej mierze bezleśne pasy bagienne z roślinnością szuwarową i łąkową,                  
a także coraz mniej już licznymi pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy zajmują łącznie ponad 70% 
powierzchni obszaru. Dominującymi gatunkami w drzewostanach są: sosna zwyczajna (66 %), olsza 
czarna (12 %), dąb szypułkowy (10 %) brzoza brodawkowata i omszona (8 %) Przeważającą 
powierzchnię pasów wydmowych zajmują: bory mieszane świeże Querco roboris-Pinetum, 
subkontynentalne bory świeże Peucedano-Pinetum, rzadziej suboceaniczne bory Leucobryo-Pinetum  
i nieokreślone zbiorowiska ze związku Dicrano-Pinion. Wilgotne zagłębienia międzywydmowe zajmują 
bory wilgotne Molinio-Pinetum i bory mieszane wilgotne Querco roboris-Pinetum molinietosum.            
Bory chrobotkowe Cladonio-Pinetum występują bardzo nielicznie, jako zbiorowisko pionierskie                
na przewiewanych piaskach. Bardzo rzadki w puszczy jest bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
cenny ze względu na obecność Chamaedaphne calyculata. Na terenach bagiennych powierzchnia 
lasów została znacznie ograniczona, zachowało się jedynie kilka kompleksów z dojrzałymi 
drzewostanami. Charakterystycznym zespołem dla Puszczy jest ols porzeczkowy Ribo nigri-Alnetum, 
natomiast ols torfowcowy Sphagno squarossi-Alnetum występuje sporadycznie. Łęg olszowo-
jesionowy Fraxino-Alnetum w wielu miejscach wykształcił się prawdopodobnie w wyniku przesuszenia 
siedlisk olsowych. Wyniesienia mineralne wśród terenów bagiennych stanowią siedliska grądów 
subkontynentalnych Tilio-Carpinetum, jednak jedynie na niewielkiej powierzchni zachowały się dobrze 
wykształcone fitocenozy. Ubogi wariant grądu Tilio-Carpinetum calamagrostietosum z dominującą 

                                                      
1  http://natura2000.gdos.gov.pl 
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sosną w drzewostanie wykształca się także na żyźniejszych stokach wydm. Sporadycznie stoki wydm 
o wystawie południowej lub wschodniej porasta dąbrowa świetlista Potentillo albae-Quercetum 
pochodzenia antropozoogenicznego. Na obszarach wydmowych jedynie na niewielkich 
powierzchniach pozbawionych drzewostanu wykształciły się murawy napiaskowe Spergulo-morisonii-
Corynephoretum i ciepłolubne ze związku Koelerion glaucae. Wśród zbiorowisk nieleśnych dużą rolę 
odgrywają zbiorowiska łąkowe i turzycowe. W klasie Phragmitetea największe powierzchnie zajmują 
szuwary turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis, turzycy błotnej Caricetum acutiformis i turzycy 
sztywnej Caricetum elatae, a w miejscach o zaburzonych stosunkach wodnych zbiorowiska                   
z trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis canescentes. W związku z zaniechaniem użytkowania,         
na łąkach o różnej wilgotności dominująca rolę pełni zespół śmiałka darniowego Deschampsietum 
caespitosae. Do najcenniejszych zespołów łąkowych należą: łąki rajgrasowe Arrhenatheretum 
elatioris, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinietum caeruleae i ziołorośla Valeriano-Filipenduletum. 
Wśród torfowisk mszysto-turzycowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea najczęściej spotykanym 
zespołem jest Carici-Agrostietum caninae. W mozaice roślinności udział swój mają ponadto fitocenozy 
zespołów wodnych, psiar, wrzosowisk, muraw napiaskowych. Rzadkością są fitocenozy 
wysokotorfowiskowe z klasy Oxycocco-Sphagnetea. 
Flora Puszczy Kampinoskiej, wśród odnotowanych dotychczas ponad 1400 gatunków roślin 
naczyniowych, zawiera wiele elementów różnego pochodzenia, których obecność warunkuje ścieranie 
się wpływów klimatu atlantyckiego i kontynentalnego. W iele z nich jest reliktami dawnych epok 
klimatycznych, do których należą m.in. stanowiące najcenniejszy element flory Parku relikty glacjalne 
oraz gatunki psamnofilne i kserotermiczne. 
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 45. Obszar ważny jako ostoja derkacza. Na terenie ostoi 
udokumentowano występowanie ponad ok. 150 lęgowych gatunków ptaków. Obszar ma duże 
znaczenia dla zachowania bioróżnorodności w centralnej Polsce. Fauna Puszczy Kampinoskiej 
szacowana jest na ok.16 000 gatunków. Wśród kręgowców występuje: 13 gat. płazów, 6 gat. gadów, 
52 gat. ssaków, w tym trzy po udanej reintrodukcji: łoś (w 1951 r.), bóbr (1980 r.) i ryś (1992 r.). 
 

PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni 
całkowitej 20 659,11 ha. Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w Gminie 
Łomianki (na terenie gminy Łomianki występuje tylko kilkunastokilometrowy odcinek Wisły). 
Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem. Pod względem 
fizjograficznym położony jest w obrębie Kotliny Warszawskiej i częściowo w Kotlinie Płockiej. Wisła         
na tym odcinku płynie swoim naturalnym korytem o charakterze roztokowym z licznymi łachami                
i namuliskami. Koryto kształtowane jest dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi, 
warunkującymi powstawanie naturalnych fitocenoz leśnych i nieleśnych w swoistym układzie 
przestrzennym. W dolinie zachowały się liczne starorzecza tworzące charakterystyczna ciągi otoczone 
mozaiką zarośli wierzbowych, lasów łęgowych oraz ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. 
Północna krawędź doliny jest wyraźnie zarysowana i osiąga wysokość względną dochodzącą                 
do ok. 35m. Od strony południowej rozciąga się szeroki taras zalewowy. 
Obszar obejmuje fragment naturalnej doliny dużej rzeki nizinnej o charakterze roztokowym                   
wraz z charakterystycznym strefowym układem zbiorowisk roślinnych reprezentujących pełne 
spektrum wilgotnościowe i siedliskowe w obrębie obu tarasów. Jednocześnie obszar jest fragmentem 
jednego z najważniejszych europejskich korytarzy ekologicznych. Charakterystycznym elementem 
tutejszego krajobrazu są lasy łęgowe. Bezpośrednio z korytem Wisły związane są ginące w skali 
Europy nadrzeczne łęgi wierzbowe Salicetum albo-fragilis i topolowe Populetum albae, których 
występowanie ograniczone jest do międzywala i starszych wysp. Cenne fragmenty tych lasów 
znajdują się m.in. w rezerwacie "Ławice Kiełpińskie" położonym w gminie Łomianki i dzielnicy 
Warszawa - Białołęka. Pomiędzy Młodzieszynkiem a Dobrzykowem na odcinku około 40 km, tereny 
przyskarpowe wieńczące dolinę Wisły, porastają łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum. Prezentują 
one różne fazy rozwojowe, od dojrzałych i reprezentatywnych płatów po stosunkowo młode fitocenozy 
z niedojrzałym drzewostanem, stanowiące początkową fazę regeneracyjną. Dopełnieniem krajobrazu 
leśnego tego obszaru są łęgi wiązowo-jesionowe Ficario ulmentum minoris typicum oraz grądy 
subkontynentalne Tilio carpinetum typicum. Zajmują one bardzo niewielkie powierzchnie głównie             
w strefie przejściowej pomiędzy dnem doliny, a jej wysokimi, partiami krawędziowymi 
charakteryzującymi się mozaiką wąwozów erozyjnych i południową ekspozycją. Z działalnością dużej 
nieuregulowanej rzeki nizinnej nierozerwalnie związane są starorzecza, zwane wiśliskami. Największe 
i najcenniejsze zbiorniki to: Jeziorko Kiełpińskie będące jednocześnie rezerwatem przyrody, Jeziorko 
Secymińskie oraz starorzecza w okolicy Nowosiadła, Kępy Polskiej i Bód Borowickich. Z innych, 
typowych dla rzek siedlisk przyrodniczych godne podkreślenia są ziołorośla nadrzeczne oraz muliste 
zalewane brzegi. Pierwsze reprezentowane są przez ze zbiorowiska ze związku Convolvutetalia 
sepium: Cuscuto-Calystegietum sepium, Urtico-Calystegietum sepium oraz Calystegio-Eupatorietum. 
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Drugie stanowią miejsca występowania dla roślinności namuliskowej ze związku Bidention tripartiti 
reprezentowane przez zbiorowiska - Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri i Chenopodietum rubri. 
W obrębie doliny znaczący udział w krajobrazie mają łąki reprezentujące wszystkie wyższe jednostki 
syntaksonomiczne w obrębie klasy Molinio-Arrhenatheretea. Do najcenniejszych należą ekstensywnie 
użytkowane łąki rajgrasowe Arrhenatherion elatioris zróżnicowane pod względem wilgotności                   
i żyzności podłoża na kilka podzespołów, łąki wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum rubrae            
oraz bardzo rzadkie w obrębie tarasu zalewowego zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze związku 
Molinietalia. Luźne piaski akumulacyjne naniesione przez rzekę w obrębie tarasy zalewowej, porastają 
ciepłolubne murawy napiaskowe z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, 
reprezentowane m.in. przez murawy z lepnicą tatarską Corynephoro-Silenetum tataricae i lepnicą 
wąskopłatkową Sileno otitis-Festucetum. Różnorodność siedlisk warunkuje znaczne bogactwo 
gatunkowe zwierząt i roślin, w tym wielu chronionych i zagrożonych wymarciem. Na szczególną 
uwagę zasługuje ichtiofauna rzeki, która pomimo znacznego jej zanieczyszczenia jest bogata                  
w gatunki. Przetrwała ona i utrzymuje się w stanie zdolnym do samoistnej regeneracji w przypadku 
zahamowania dalszego pogarszania się stanu siedlisk, w tym przypadku wód. W obrębie obszaru 
występuje jedna z najliczniejszych w Polsce populacji bolenia Aspius aspius. Z korytem rzeki 
nierozerwalnie związane są stabilne i silne liczebnie populacje bobra Castor fiber oraz wydry Lutra 
lutra. Starorzecza z kolei stanowią siedlisko życia dla kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki 
grzebieniastej Triturus cristatus. Obszar pełni kluczową rolę dla ptaków zarówno w okresie lęgowym, 
jak i podczas sezonowych migracji. Znaczna część gatunków wymienionych jest w I Załączniku 
Dyrektywy Ptasiej. 
 
PLB140004 Dolina Środowej Wisły – jest to obszar specjalnej ochrony o łącznej powierzchni 
30 777,88 ha. Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w Gminie Łomianki            
(na terenie gminy Łomianki występuje tylko kilkunastokilometrowy odcinek Wisły). 
 
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina środkowej Wisły PLB140004 obejmuje fragment doliny 
rzecznej o długości ok. 250 km położony pomiędzy Puławami a Płockiem (od 379 do 631 km szlaku 
wodnego). Zajmuje on powierzchnię 30 778 ha, z których 27 411 ha zlokalizowanych jest na terenie 
województwa mazowieckiego, a pozostałe 3 367 ha na terenie województwa lubelskiego.   
Dolina środkowej Wisły jest fenomenem przyrodniczym na skalę europejską, ze względu                       
na zachowane tu fragmenty lasów łęgowych wierzbowo-topolowych, spotykane obecnie sporadycznie 
w dolinach dużych rzek, a także obecność znacznych powierzchni porośniętych nadrzecznymi 
zaroślami wierzbowymi, których występowanie wiąże się z powstawaniem świeżych aluwiów. 
Obecność specyficznych środowisk sprawiła, że obszar ten stał się bardzo ważną ostoją ptaków 
wodno - błotnych. Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,               
Z uwagi na wysoką liczebność populacji lęgowych przedmiotami ochrony w obszarze są zarówno ptaki 
zamieszkujące piaszczyste wyspy i ławice (ohar, mewa czarnogłowa, mewa siwa, śmieszka, rybitwa 
rzeczna, rybitwa białoczelna, ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy), 
nadrzeczne skarpy (zimorodek, brzegówka), zarośla nadrzeczne (bączek, podróżniczek, dziwonia), 
łąki i pastwiska (rycyk, krwawodziób, derkacz, płaskonos) jak i lasy łęgowe (bielik, dzięcioł białoszyi, 
dzięcioł średni, nurogęś). W przypadku mewy siwej, śmieszki, rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, 
ostrygojada i sieweczki obrożnej obszar stanowi największą krajową ostoję lęgową tych gatunków             
o kluczowym znaczeniu dla zachowania ich populacji. Dolina środkowej Wisły jest ważnym na skalę 
międzynarodową korytarzem migracyjnym, stanowiącym miejsce żerowania i odpoczynku podczas 
wędrówek ptaków. Do przedmiotów ochrony należy migrująca populacja bociana czarnego                   
oraz zimująca populacja krzyżówki. W trakcie sezonowej migracji w stosunkowo wysokim 
zagęszczeniu występuje tu m.in. czapla biała oraz czajka i brodziec piskliwy. Jest to ważne zimowisko 
łabędzia niemego, gągoła, nurogęsia, mewy siwej, śmieszki oraz mewy srebrzystej. 
 
Rezerwaty przyrody 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego utworzono pięć rezerwatów przyrody: 
 Łosiowe Błota - rezerwat znajduje się w gminie Stare Babice. Celem ochrony rezerwatu                    

jest zachowanie zbiorowisk roślinności torfowisk niskich, charakterystycznych niegdyś dla Kotliny 
Warszawskiej. W rezerwacie dominują 50-letnie drzewostany olszowe z domieszką brzozy 
brodawkowatej, zarośla łozowe oraz niewielkie płaty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych.                  
Do najcenniejszych elementów flory tego obszaru należą: goryczka wąskolistna, goździk pyszny, 
mieczyk dachówkowaty, storczyk plamisty. Obszar rezerwatu stanowi również ostoję łosia. 
Podstawowym zagrożeniem dla rezerwatu jest postępujący zanik (zarastanie) ekosystemów 
torfowiskowych i łąkowych. Powierzchnia rezerwatu to 31,6 ha. Brak planu ochrony. 
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Obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie Nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łosiowe Błota" 
(Dz. Urz. z 2011 r. Nr 42, poz. 1390). 

 Kalinowa Łąka – rezerwat znajduje się w gminie Stare Babice. Celem ochrony jest zachowanie 
śródleśnej, podmokłej łąki ze stanowiskiem pełnika europejskiego oraz wielu innych rzadkich          
oraz chronionych gatunków roślin. Powierzchnia rezerwatu to 3,47 ha. Obowiązującym aktem 
prawnym jest rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r.                  
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa 
mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2001 r.              
Nr 269, poz. 6860). Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony Zarządzeniem Nr 7 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kalinowa Łąka". 

 Jezioro Kiełpińskie – rezerwat znajduje się w gminie Łomianki. Celem ochrony jest zachowanie 
starorzecza Wisły z charakterystyczną fauną i florą, stanowiącego cenny obiekt do badań                
nad procesami samooczyszczania się wód stojących. Powierzchnia rezerwatu to 20,54 ha.                   
Brak planu ochrony. Obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr 274 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody 
zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 
roku (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860). 

 Ławice Kiełpińskie – rezerwat częściowo położony na terenie gminy Łomianki. Celem ochrony 
rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich               
i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły. Łączna powierzchnia 
rezerwatu to 803,0 ha, z czego na teren powiatu przypada 328,1683 ha. Brak planu ochrony. 
Obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rezerwatu "Ławice Kiełpińskie"         
(Dz. Urz. z 2014 r, poz. 1074). 

 Wolica – rezerwat położony na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.  Celem ochrony                          
jest zachowanie łęgu jesionowo-wiązowego i fragmentu grądu niskiego w dolinie rzeki Utraty. 
Łączna powierzchnia rezerwatu to 50,39 ha. Brak planu ochrony. Obowiązującym aktem prawnym 
jest rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego 
i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860). 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się fragment Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest uchwała Nr 34/13 Sejmiku 
Województwa mazowieckiego z dni 18 lutego 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody 
Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 27 lutego 2013 r.            
poz. 2486). 
 

Jego całkowita powierzchnia wynosi 148 409,1 ha, z czego na teren powiatu przypada 7 485,0 ha. 
Jedną z ważniejszych funkcji, jaką pełni Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest funkcja 
korytarza ekologicznego umożliwiającego migrację roślin, zwierząt i grzybów. Jest to rodzaj łącznika 
pomiędzy cennymi przyrodniczo obszarami, np. w przypadku rejonu Łomianek łączy Kampinoski Park 
Narodowy i unikatową przyrodniczo dolinę Wisły, w której znajdują się obszary Natura 2000 Dolina 
Środkowej Wisły PLB140004 i Kampinoska Dolina Wisły PLH140029. Obszar ten pełni również 
funkcję otuliny tj. terenu zabezpieczającego inne formy ochrony przyrody przed zagrożeniami 
zewnętrznymi, wynikającymi z działalności człowieka. 
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający 
się krajobraz, duże zróżnicowanie siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt.  
 

Pomniki przyrody 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego utworzono 94 pomników przyrody, są to pojedyncze 
drzewa, skupiska drzew lub aleje. 

 

3.9.6 Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem                 
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oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita 
Polska jest stroną oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej                          
i genetycznej. 
 

Na terenie powiatu występują gatunki roślin poddane ochronie ścisłej np.: podejźrzon rutolistny, 
kruszczyk szerokolistny, kruszczyk błotny, bagno zwyczajne, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, widłak 
goździsty, podkolan biały, salwinia pływająca, przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek).  
 
Natomiast wśród zwierząt chronionych należy wymienić m.in.: gacek brunatny, gacek szary, nocek 
rudy, mroczek późny, borowiec wielki, karlik większy, jeż, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, 
rzęsorek rzeczek, bóbr, wiewiórka, orzesznica, wydra, łasica, gronostaj, jaszczurka zwinka, jaszczurka 
żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, traszka zwyczajna, traszka 
grzebieniasta, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, ropucha 
paskówka, żaba jeziorowa, żaba śmieszka, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa, pachnica 
dębowa. wśród ptaków należy wymienić: bocian biały, skowronek, przepiórka, szczygieł, makolągwa, 
pokląskwa, pliszka żółta, pliszka siwa, brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa czarnogłowa, mewa 
pospolita, ostrygojad, płaskonos, podgorzałka, podróżniczek, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, 
sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, śmieszka i zimorodek.     
 

Ochrona lasów 

Według Banku Danych Lokalnych GUS w 2015 roku na terenie powiatu było 13 884,34 ha gruntów 
leśnych, z czego 92,7% to grunty leśne publiczne. Lesistość powiatu wynosiła 25,5% i była wyższa  
niż wskaźnik dla województwa mazowieckiego (23,3%). Wśród gmin należących do powiatu 
największą lesistość miała Gmina Izabelin (75,8%) oraz Gmina Leszno (40,7%). Natomiast najniższą 
lesistością charakteryzowała się Gmina Błonie (0,2%) i Gmina Ożarów Mazowiecki (0,7%). 
 
Nadzór nad  lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta. Dla większości 
tych lasów zostały wykonane uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów, 
stanowiące podstawę wydania decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej. Łączna 
powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2015 roku na terenie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego wynosiła 1030 ha, z czego ponad 870 ha stanowią lasy będące 
własnością osób fizycznych.  
Większość lasów należących do Skarbu Państwa znajduje się w zarządzie Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Niewielką ich częścią zarządza Nadleśnictwo Jabłonna (8,71 ha w gminach Stare 
Babice, Izabelin i Łomianki) i Chojnów (50, 0188 ha w gminie Ożarów Mazowiecki, Leszno, Kampinos) 
oraz Lasy Miejskie w Warszawie (w gminie Łomianki i Stare Babice).  
Na stan zdrowotny i sanitarny lasów wpływają różne czynniki, określane jako stresowe,                        
które powodują niekorzystne zmiany w zasobach leśnych. Występujące zagrożenia na terenie powiatu 
można podzielić na trzy grupy: 

 abiotyczne - ekstremalne zjawiska atmosferyczne (silne wahania poziomu wód gruntowych, 
podtopienia) 

 biotyczne - związane z organizmami żywymi (szkodniki wtórne, patogeny grzybowe) 

 antropogeniczne - wywołane przez człowieka (zagrożenie pożarowe, urbanizacja). 
 

Zieleń urządzona 

Według danych GUS w 2015 roku na terenie powiatu było 17 parków spacerowo-wypoczynkowy, 
24 zieleńce, 30 cmentarzy oraz lasy gminne o łącznej powierzchni 14,21 ha. W tabeli poniżej 
przedstawiono powierzchnie terenów zieleni urządzonej w powiecie. Na terenie Powiatu znajduje się 
również 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
 

Tabela 14 Tereny zieleni urządzonej  

Jednostka administracyjna 

Parki, zieleńce i tereny 
zieleni osiedlowej 

Cmentarze Lasy gminne 

ha 

Powiat Warszawski Zachodni 143,62 40,51 14,21 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS wg stanu na 31.12.2015 r. 
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6.2.11. Zagrożenia poważnymi awariami  

Poważne awarie przemysłowe mogą powstawać w przypadku awarii i katastrof w obiektach 
przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu oraz w wyniku wypadków drogowych z udziałem 
cystern i autocystern przewożących materiały niebezpieczne. Zdarzenia te charakteryzują się 
specyficznymi cechami takimi jak niepewność ich wystąpienia, złożoność przyczyn, różnorodność 
bezpośrednich skutków oraz indywidualnym, niepowtarzalnym przebiegiem. Na terenie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego funkcjonują cztery zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii:2 

 w miejscowości Pass 20N - Wilshire Holding Sp. z o.o., 

 w miejscowości Pass 20H - BAYER Sp. z o.o.,  

 w Błoniu przy ul. Bieniewickiej 43 - FERTICO Sp. z o.o.,  

 w Mościskach ul. Estrady 8 - PKN Orlen S.A. (Terminal Paliw Płynnych). 
 
Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane są  następujące zakłady kwalifikowane do zwiększonego 
ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej magazynujące środki ochrony roślin: 

 w Błoniu przy ul. Wierzbowej 7 - Kazgod Sp. z o.o. (zakład w trakcie zmiany właściciela), 

 w Błoniu przy ul. Wierzbowej 7 - Centrum Dystrybucyjne Błonie Sp. z o.o.,  

 w Passie przy ul. Batorego 6 - L”Oreal Polska Sp. z o.o.  
Zakłady te są nadzorowane przez Państwową Straż Pożarną oraz Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 
 
Potencjalne źródła zagrożenia na terenie Powiatu stanowi transport materiałów i substancji 
niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) głównie na drogach krajowych, 
wojewódzkich oraz szlakach kolejowych, a także rurociągami. 
 

7. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu 

Głównym celem Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego                     
jest określenie dla danej jednostki terytorialnej drogi do osiągnięcia celów w przedmiotowej dziedzinie, 
ustalonych wcześniej na szczeblu krajowym i międzynarodowym, zmierzających do poprawy stanu 
środowiska. Dlatego odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowego dokumentu oznaczać będzie 
odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej 
perspektywy postrzegania tej problematyki.  
 
W przypadku braku realizacji Programu, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu 
środowiska pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak realizacji 
Programu przyczyniać się będzie do występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania            
ze środowiska.  
 
W związku z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją              
na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce,  
brak realizacji zapisów Programu prowadzić może do pogorszenia elementów środowiska.                
Istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska poprzez m.in.: 

 utratę różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów;  

 degradację walorów krajobrazu; 

 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 
wytwarzaniem ścieków, niewłaściwym stosowaniem nawozów i gnojowicy czy oddziaływaniem 
składowiska odpadów; 

 degradację powierzchni ziemi związaną z nielegalną eksploatacją zasobów naturalnych; 

 degradację powierzchni terenu ze względu na nielegalne składowanie odpadów; 

 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów; 

 niewłaściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami; 

 zmniejszanie wielkości zasobów wodnych; 

 wzrost zagrożenia podtopieniami; 

 zwiększenie skutków występowania suszy; 

 pogorszenie jakości powietrza; 

                                                      
2  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

48 

 

 zwiększenie się liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu  
i pola elektromagnetyczne; 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców. 
 

W przypadku, gdy Program ochrony środowiska nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się 
pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Utrudni to również realizację założeń 
zrównoważonego rozwoju powiatu. W związku z powyższym realizacja Programu wydaje się być 
konieczna. 
 

8. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Programu, 
w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  

W niniejszym rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy ochrony środowiska występujące 
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy 
stanu środowiska opisanej w poprzednim rozdziale.  
 

W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza: 

 przekroczenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 i ozonu w punkcie pomiarowym w m. Granica. 

 przekroczenie stężenia benzo(α)piranu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w strefie 
mazowieckiej, którą zaliczono do klasy C, 

 przekroczenie poziomu celu długoterminowego i docelowego dla ozonu ze względu                        
na ochronę zdrowia ludzi i roślin w strefie mazowieckiej, 

 wzrastająca emisja zanieczyszczeń gazowych, 

 problematyczna emisja niska pochodząca z palenisk domowych i małych kotłowni, 

 spalanie śmieci w indywidualnych kotłach grzewczych, 

 emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia 
ruchu samochodowego,  

 napływające zanieczyszczenia powietrza z powiatów ościennych, 

 mały udział odnawialnych źródeł energii w stosunku do istniejącego potencjału, 

 duża energochłonność budynków i oświetlenia zewnętrznego. 
 

W zakresie zagrożenia hałasem: 

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przy ciągach komunikacyjnych 
na terenie powiatu w porze dziennej i nocnej,  

 brak wystarczających rozwiązań technicznych - tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie 
może nadążyć za wzrostem liczby pojazdów, 

 przebieg niektórych dróg przez centra miast, 
 zły stan techniczny pojazdów. 

 

W zakresie pól elektromagnetycznych: 

 dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, wzrost liczby stacji bazowych telefonii i urządzeń  
Wi-Fi przez co zwiększa się ilość źródeł promieniowania i obszar ich oddziaływania,  

 mała świadomość społeczeństwa na temat źródeł, zasięgu oraz oddziaływań pól 
elektromagnetycznych oraz niepełna wiedza na temat skutków zdrowotnych. 

 

W zakresie gospodarowania wodami: 
 występowanie JCWP o złym stanie, 
 uboga sieć hydrograficzna, 
 niezadawalający stan melioracji wodnych, 
 niewystarczająca przepustowość kanałów i rowów w odniesieniu do postępującej urbanizacji, 

w szczególności niezakończona przebudowa Kanału Ożarowskiego, 
 niewystarczająca retencja wód opadowych i roztopowych, 
 występowanie lokalnych podtopień. 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 niewystarczający stopień skanalizowania zwłaszcza obszarów wiejskich,  

 nielegalne zrzuty ścieków komunalnych, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba), 
niekontrolowany wywóz nieczystości ciekłych, niewłaściwie funkcjonujące przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, 
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 możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych wskutek niewłaściwej 
eksploatacji ujęć wód podziemnych; 

 awarie i wypadki mogące spowodować emisję niebezpiecznych substancji do środowiska 
gruntowego; 

 
W zakresie gleb i zasobów geologicznych: 

 niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w rolnictwie, 
 nierównomierność występowania gleb o dobrej i słabszej jakości  

 wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej poprzez zmianę przeznaczenia gruntów na cele 
budowlane, 

 brak pełnej dokumentacji nt. możliwości wydobycia złóż. 
 
W zakresie gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów: 

 brak objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnej segregacji odpadów, 
 niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 
 rosnąca ilość powstających odpadów komunalnych. 

 
W zakresie zasobów przyrodniczych: 

 niskie zróżnicowanie gatunkowe lasów, przewaga sosny nad innymi gatunkami drzew, 

 brak zatwierdzonych i wdrażanych planów ochrony lub planów zadań ochronnych 
dla niektórych obszarów chronionych, 

 możliwość wystąpienia konfliktów społecznych na styku ochrona przyrody a rozwój inwestycji 
na obszarach chronionych, 

 fragmentacja głównych ciągów ekologicznych, tworzenie barier ekologicznych poprzez 
infrastrukturę komunikacyjną,  

 niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji na terenach cennych przyrodniczo,, 

 wzrastający ruch turystyczny, zaśmiecanie lasów, postępująca urbanizacja i rozwój 
komunikacji, 

 duże zagrożenie pożarowe lasów często spowodowane podpaleniami, 

 niebezpieczeństwo związane z wypalaniem traw. 
 
W zakresie zagrożenia poważnymi awariami: 

 niewystarczające doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w specjalistyczny sprzęt  
i pojazdy pożarnicze (w tym sprzęt do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk 
żywiołowych), 

 możliwość wystąpienia poważnej awarii na terenie powiatu. 
 

9. Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020                     
z perspektywą na lata 2021-2024 wyznaczono cele i kierunki interwencji. Cele te zostaną osiągnięte 
poprzez realizację zaplanowanych zadań.  
W trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć mogą wystąpić szczególne aspekty oddziaływania 
na środowisko. Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano wszystkie zaplanowane 
zadania zarówno inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, które zostały przedstawione w harmonogramie. 
Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Programu może być 
nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań. 
 
Próbę identyfikacji i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań poszczególnych zadań 
na środowisko dokonano w tabeli uwzględniając: 

 pozytywne / negatywne lub brak oddziaływania,  
a poza nimi oceniono dodatkowo poszczególne priorytety oddziaływania:  

 bezpośrednie / pośrednie,  

 krótkoterminowe / średnioterminowe / długoterminowe,  

 stałe / chwilowe.  
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Ocena została dokonana na podstawie stymulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych 
działań na poszczególne elementy:  
1. Obszary Natura 2000, 
2. Różnorodność biologiczna,  
3. Ludzie,  
4. Zwierzęta, 
5. Rośliny 
6. Woda,  
7. Powietrze, 
8. Powierzchnia ziemi,  
9. Krajobraz,  
10. Klimat, 
11. Zasoby naturalne,  
12. Zabytki, 
13. Dobra materialne. 
 
Analizując zestawienie przedstawione w poniższej tabeli należy pamiętać, że dokonana ocena z uwagi 
na ogólny charakter analizowanego Programu w dużej mierze ma charakter czysto teoretyczny – 
dlatego też przy opisach znaczących oddziaływań celowo używane jest określenie „prawdopodobnie”. 
W ocenie tej, nie wartościowano wielkości poszczególnych oddziaływań tylko analizowano możliwość 
ich wystąpienia. 
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie przy braku 
informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo 
trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z planowanych zadań inwestycyjnych wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie 
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych.  
 
Jako oddziaływanie negatywne należy rozumieć takie oddziaływanie, które prowadzi do ujemnych 
skutków, pomniejsza wartość środowiska i jego składników.  
Oddziaływania pozytywne to takie, których realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska. 
W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć 
jednocześnie negatywny i pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przyznanie takiej oceny           
nie oznacza, że oddziaływania takie zawsze wystąpią oraz że oddziaływanie pozytywne zawsze 
będzie miało większą, mniejszą lub taką samą wartość jak oddziaływanie negatywne.  
 
W niniejszej analizie określono również wskaźnik 0 – jako brak zauważalnego oddziaływania. 
W rzeczywistości trudno jest znaleźć przypadek, gdy brak jest jakichkolwiek oddziaływań. Zawsze 
można określić powiązania, które będą wpływać negatywnie lub pozytywnie na dany komponent 
środowiska. Lecz w celu uproszczenia i przedstawienia braku zauważalnego oddziaływania 
zaplanowanego zadania na środowisko wprowadzono wskaźnik 0.   
 
Oznaczenia: 
(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania, 
(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania, 
(0) - brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego zadania,  
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 
w zakresie analizowanego zagadnienia. 
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Tabela 15 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach Programu ochrony środowiska 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Modernizacja kotłowni węglowych i olejowej w budynkach 
SOSW Leszno w Julinku 

Powiat 
Warszawski 

Zachodni 
0 0 + 0 + 0 + 0 0 + + + + 

Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej wraz z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 

Powiat 
Warszawski 

Zachodni 
0 0 + +/- 0 0 + + + + + + + 

Wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na 
energooszczędne 

Powiat 
Warszawski 

Zachodni 
(Gminy) 

0 0 + 0 0 0 + + + + + + + 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych, akcji kontrolnych 
dotyczących spalania odpadów 

 Gminy + + + + + + + + + + + + + 

Termomodernizacje budynków gminnych Gminy  0 0 + +/- 0 0 + + + + + + + 

Poprawa efektywności energetycznej obiektu – Dyrekcji 

Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii 

Kampinoski Park 
Narodowy 

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

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych Gminy  0 0 +/- +/- +/- + + +/- +/- + + 0 + 

Realizacja innych zadań zaplanowanych w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

Gminy + + + + + 0 + + 0 + + + + 
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Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 

O
b

s
z
a

r 

N
A

T
U

R
A

 2
0

0
0
 

R
ó

ż
n

o
ro

d
n

o
ś

ć
 

b
io

lo
g

ic
z
n

a
 

L
u

d
z
ie

 

Z
w

ie
rz

ę
ta

 

R
o

ś
li

n
y
 

W
o

d
ę
 

P
o

w
ie

tr
z
e
 

P
o

w
ie

rz
c

h
n

ię
 

z
ie

m
i 

K
ra

jo
b

ra
z
 

K
li

m
a

t 

Z
a

s
o

b
y
 

n
a

tu
ra

ln
e
 

Z
a

b
y

tk
i 

D
o

b
ra

 

m
a

te
ri

a
ln

e
 

Rozwój i utrzymanie komunikacji publicznej 
 

Gminy Powiatu 
Warszawskiego 

Zachodniego 
(Powiat 

Warszawski 
Zachodni, Powiat 
Sochaczewski, 

miasto 
Sochaczew, 

gmina 
Sochaczew, 

m.st. Warszawa) 

0 0 + + + 0 + 0 0 0 0 + + 

Budowa ścieżek rowerowych Gminy  + + + + + 0 + +/- + + + + + 

Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem 

Prace w ramach modernizacji  i przebudowy dróg polepszające 
klimat akustyczny  

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

(gmina) 
0 0 +/- +/- +/- +/- +/- - +/- + +/- + + 

Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową 
wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rzekę Rokitnicę.  

MZDW 0 0 +/- +/- +/- - +/- - +/- + +/- + + 

Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza 
śladem Kościelna Droga 

Gmina Łomianki 0 0 +/- +/- +/- +/- +/- - +/- + +/- + + 
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Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Rozwój i utrzymanie komunikacji publicznej 
 

Gminy Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego, 

(Powiat 
Warszawski 

Zachodni, Powiat 
Sochaczewski, 

miasto 
Sochaczew, 

gmina 
Sochaczew, 

m.st. Warszawa) 

0 0 + + + 0 + 0 0 0 0 + + 

Budowa ścieżek rowerowych Gminy  + + + + + 0 + +/- + + + + + 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Analiza zgłoszeń instalacji  wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

Starosta 
Warszawski 

Zachodni 
0 0 + 0 0 0 + + + 0 0 + + 

Monitoring pól elektromagnetycznych 
WIOŚ, 

prowadzący 
instalacje 

+ + + + + 0 + + + + + + + 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i dla 
wprowadzających ścieki do ziemi lub do wód  

Starosta 
Warszawski 

Zachodni 
+ + + + + + 0 + + 0 + + + 
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Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Poszukiwanie źródeł finansowania na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią 

w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie 
Nowodworskim i Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru 

Kampinoskiego Parku Narodowego”, realizacja przedsięwzięcia 

Powiat 
Warszawski 

Zachodni, Powiat 
Sochaczewski i 
Nowodworski 
oraz gminy: 

Błonie, 
Czosnów, 
Izabelin, 

Kampinos, 
Leszno, 

Łomianki, 
Ożarów 

Mazowiecki, 
Stare Babice 
oraz Teresin 

+ + + +/- +/- +/- + +/- + + + + + 

Rekultywacja jeziora Fabrycznego  Gmina Łomianki 0 0 + + + + + +/- + + + + + 

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i rzek 

istotnych dla rolnictwa 
WZMiUW  0 0 + +/- +/- + 0 0 0 0 + + + 

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
Gminne Spółki 
Wodne, Gminy 

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

Utrzymanie rzeki Wisły RZGW 0 0 + +/- +/- + 0 0 0 0 + + + 

Działania edukacyjne  
 Gminy, 

organizacje 
pozarządowe 

+ + + + + + + + + + + + + 

Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych WIOŚ + + + + + + 0 0 + 0 + 0 0 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 
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Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Prawidłowa eksploatacja oczyszczalni ścieków w Sadowej 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Sadowej 

+ + + + + + 0 + 0 0 + + + 

Budowa i modernizacja systemów poboru i uzdatniania wody 
Gminy Leszno, 

Kampinos 
0 0 + + + + 0 +/- 0 0 + + + 

Budowa sieci wodociągowej   

Gmina Ożarów 
Mazowiecki 

Gmina Leszno 
Gmina 

Kampinos, 
Łomianki 

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

Budowa sieci kanalizacyjnej   
Gmina Ożarów 

Mazowiecki 
Kampinos 

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

Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 
Gmina Ożarów 

Mazowiecki 
0 0 + +/- +/- + 0 +/- 0 0 + + + 

Przebudowa  i budowa kanalizacji deszczowej  
Gmina Ożarów 

Mazowiecki, 
Izabelin 

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

Odpowiednie oczyszczanie ścieków komunalnych Gminy + + + + + + 0 + 0 0 + + + 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Gminy 0 0 + + + + 0 + 0 0 0 + + 

Edukacja ekologiczna 
 Gminy, media, 

organizacje 
pozarządowe 

+ + + + + + + + + + + + + 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Ochrona złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego  Gminy + + + + + + 0 + + 0 + + + 
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Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Ograniczanie nielegalnej eksploatacji 
Okręgowy Urząd 

Górniczy 
+ + + + + + 0 + + 0 + + + 

Obszar interwencji: Gleby 

Rekultywacja gleb zanieczyszczonych 
Władający 
terenem 
(RDOŚ) 

+ + + + + + + + + + + + + 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Kontrola podmiotów prowadzących działalność  
w zakresie zbierania i przetwarzania  odpadów oraz wytwórców 

odpadów 

Starosta 
Warszawski 

Zachodni 
(WIOŚ) 

+ + + + + + + + + + + + + 

Edukacja ekologiczna z zakresu prawidłowego postępowania z 
odpadami 

Starosta 
Warszawski 

Zachodni 
+ + + + + + + + + + + + + 

Objęcie wszystkich mieszkańców  powiatu systemem  odbioru 
odpadów oraz selektywnego zbierania odpadów 

Gminy + + + + + + + + + + + + + 

Minimalizacja ilości składowanych odpadów Gminy + + + + + + 0 + + 0 + + + 

Zamknięcie, rekultywacja i monitoring składowiska 
odpadów Radiowo 

MPO + + + + + + + + + + + + + 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest przy wparciu gmin 
Osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy, 

Gminy 
+ + + 0 0 0 + + + 0 0 + + 

Wydawanie decyzji w sprawie likwidacji nielegalnych miejsc 
składowania odpadów komunalnych 

Gminy + + + + + + + + + 0 + + + 

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych   Gminy + + + + + + + + + + + + + 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 
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Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Nasadzanie drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

+ + + + + + + + + + + + + 

Pielęgnacja zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 
usuwania gałęzi, konarów i drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu drogowego 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

+ + + + + + + + + + + + + 

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy budynkach powiatu 
Powiat 

Warszawski 
Zachodni 

+ + + + + + + + + + 0 + + 

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
Starosta 

Warszawski 
Zachodni 

+ + + + + + + + + + + + + 

Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu oraz aneksów do 
Uproszczonych Planów Urządzania Lasów 

Powiat 
Warszawski 

Zachodni 
+ + + + + + + + + + + + + 

Opracowanie planów zadań ochronnych dla rezerwatów RDOŚ + + + + + + + + + + + + + 

Pielęgnacja pomników przyrody Gminy + + + + + + + + + + + + + 

Utrzymanie i rozwój terenów zieleni Gminy + + + + + + + + + + 0 + + 

Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury 
drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego 
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz  ich 

adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych. 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + + + + + + + + 0 + + 

Czynna ochrona podmokłych łąk - siedlisk rzadkich gatunków 
motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w 

Kampinoskim Parku Narodowym 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + + + + + + + + + 0 0 

Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych 
w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku 

Narodowym 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + + + + + + + + + 0 0 
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Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez 
właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w wybranych 

obszarach chronionych aglomeracji warszawskiej 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + + + + + + + + + + + 

Budowa schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym 
grodzisku w Zamczysku 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + + + + + + + + + + + 

Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez konserwację 
szlaków pieszych i szlaków rowerowych - wyrównanie wybojów i 

kolein na szlakach z zastosowaniem kruszywa naturalnego 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + +/- +/- + + +/- + + + + + 

Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - 
ograniczenia antropopresji na ekosystemy - etap II 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + +/- +/- + + +/- + + + + + 

Stworzenie sieci szlaków turystyki jeździeckiej w KPN 
Kampinoski Park 

Narodowy 
+ + + +/- +/- + + +/- + + + + + 

Adaptacja ścieżki dydaktycznej Puszczańską Ścieżką do 
Leśnego Ogródka Botanicznego dla potrzeb niepełnosprawnych 

Kampinoski Park 
Narodowy 

+ + + +/- +/- + + +/- + + + + + 

Prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych 

Gminy, media, 
organizacje 

pozarządowe, 
KPN 

+ + + + + + + + + + + + + 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej 
Powiat 

Warszawski 
Zachodni 

+ + + + + + + + + + + + + 

Edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnych 
awarii 

 Gminy, jednostki 
ratownicze 

+ + + + + + + + + + + + + 

Doposażenie OSP Gminy + + + + + + + + + + + + + 

Kontrola zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej 

WIOŚ, 
Państwowa 

Straż Pożarna 
+ + + + + + + + + + + + + 
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Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko zadań zaplanowanych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 
 
Analiza zadań zaplanowanych w ramach obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza 
wykazała, iż większość z tych zadań będzie miała zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. 
Niektóre zadania wyznaczone do realizacji w sposób pośredni wpłyną na poprawę stanu środowiska. 
Do zadań tych zaliczyć można: realizację zadań zaplanowanych w planach gospodarki niskoemisyjnej 
oraz działania kontrolne w zakresie zakazu spalania odpadów w indywidualnych systemach 
grzewczych. Zadania te same w sobie nie mają bezpośredniego wpływu na poprawę stanu jakości 
powietrza, jednak ich realizacja jest niezbędna do realizacji zadań w nich wyznaczonych,                       
a te w sposób bezpośredni mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji do powietrza. Wśród zadań których 
realizacja pozytywnie i pośrednio wpływa na stan jakości powietrza wymienia się również                    
m.in. budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu, wymianę oświetlenia zewnętrznego                          
i wewnętrznego na energooszczędne, modernizację kotłowni węglowych i olejowych, realizację 
inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie powiatu i termomodernizacje budynków. 
Niestety realizacja działań przyczyniających się do poprawy stanu jakości powietrza niejednokrotnie 
mimo, iż w efekcie długofalowym przyczynia się do jego poprawy to na etapie samej ich realizacji 
wiąże się z negatywnymi oddziaływaniami. Sytuacja ta ma miejsce podczas realizacji zadań 
związanych z budową ścieżek rowerowych i inwestycji w odnawialne źródła energii. Podczas ich 
realizacji dochodzi do naruszenia powierzchni ziemi, zniszczenia roślin, ograniczenia migracji zwierząt 
i zmiany krajobrazu. Inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii mogą również negatywnie 
oddziaływać na ludzi poprzez emisję hałasu. Wśród zaplanowanych działań jest również 
przeprowadzenie termomodernizacji budynków, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa   
co pośrednio wpłynie na polepszenie jakości powietrza. Jednak ich realizacja może wpłynąć 
negatywnie i wiązać się z ingerencją w naturalne siedliska zwierząt (np. ptaki i nietoperze). Dlatego 
zaplanowane działania muszą uwzględniać najlepsze rozwiązania ograniczające negatywne 
oddziaływanie na środowisko. 
 
Analiza zadań wyznaczonych w ramach obszarów interwencji zagrożenie hałasem, że część zadań  
może znacząco oddziaływać na środowisko. Do zadań tych należy zaliczyć modernizację                         
i przebudowę dróg oraz budowę ścieżek rowerowych. Budowa i modernizacja dróg spowodować 
może naruszenia powierzchni ziemi, zakłócenia ruchu drogowego (oraz związaną z tym emisję spalin   
i hałasu z ruchu samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze), 
wytwarzanie odpadów budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas 
ziemnych, emisję spalin i hałasu z maszyn budowlanych, ograniczenie możliwości rozwoju 
różnorodności biologicznej na danym terenie i ograniczenie migracji zwierząt. Większość z tych 
oddziaływań dotyczy etapu realizacji. Pozytywnym aspektem jest ograniczenie emisji hałasu poprzez 
upłynnienie ruchu na drogach, co wpłynie korzystnie na zdrowie i jakość życia mieszkańców powiatu 
oraz zwierząt.  
 
Zadania zaplanowane w ramach obszaru interwencji pola elektromagnetyczne nie wpłyną 
negatywnie na środowisko. Za to przyczynią się do ograniczenia ewentualnego oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na zdrowie mieszkańców powiatu. 
 
Działania zaplanowane w ramach obszaru interwencji gospodarowanie wodami, które mogą 
negatywnie oddziaływać na środowisko to projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie 
przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Sochaczewskim                               
z uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego” oraz konserwacja urządzeń melioracji 
wodnych. Negatywne skutki będą odczuwalne dla roślin, zwierząt oraz na powierzchnię ziemi. 
Negatywne oddziaływania będą odczuwalne głównie na etapie realizacji i z czasem ustąpią. Pozostałe 
zaplanowane działania wpłyną pozytywnie na stan środowiska naturalnego oraz na zdrowie i jakość 
życia ludzi. Oddziaływania te będą bezpośrednie. Przeprowadzanie monitoringu wód pozwoli                     
na sprawdzenie rzeczywistego stanu zasobów wodnych co również wpłynie na poprawę ich jakości. 
Edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą może zmniejszyć zużycie 
wody w gospodarstwach domowych.  
 
Analizując zadania z obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa można stwierdzić, że część 
działań może znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród zadań powodujących negatywne skutki 
należy wymienić budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ujęć wody                        
oraz kanalizacji deszczowej. Zadania te będą miały bezpośredni wpływ na zwierzęta, rośliny 
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i powierzchnię ziemi. Negatywne oddziaływania dotyczą etapu realizacji zadania i większość                    
z nich ustanie w czasie eksploatacji. Na etapie budowy zwiększy się emisja hałasu oraz pylenie, 
naruszona zostanie powierzchnia ziemi, uszkodzone zostaną rośliny, nastąpić może zakłócenie ruchu 
drogowego. Pozytywny wpływ to zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód             
oraz gleb, brak konieczności wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. 
Poprawi się również komfort życia mieszkańców, a nieruchomości posiadające kanalizacje będą miały 
większą wartość na rynku nieruchomości. Pozostałe zaplanowane działania będą pozytywnie 
oddziaływać na stan środowiska naturalnego i na jakość i zdrowie ludzi.  
 
Działania w obszarze interwencji zasoby geologiczne będą miały pozytywny wpływ na środowisko. 
Zaplanowane w Programie działania zabezpieczą przed ewentualną nielegalną eksploatacją kopalin 
oraz ochronią niezagospodarowane złoża na etapie planowania przestrzennego.  
 
W obszarze interwencji gleby zostały zaplanowane działanie, którego realizacja nie będzie 
powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja tego zadania spowoduje 
bezpośrednie i pozytywne oddziaływania przede wszystkim na stan i jakość gleb. Poprawi się również 
stan wód, gdyż będzie do nich spływać mniejsza ilość zanieczyszczeń. Zaproponowane działanie 
wpłynie też pozytywnie na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt, przyczyni się do rozwoju nowych 
gatunków roślin i zwierząt.  
 
Analizując zadania zaplanowane do realizacji w ramach Programu w obszarze interwencji 
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, można stwierdzić, że wszystkie 
będą pozytywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska i na zdrowie ludzi. Zadania 
takie jak kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i przetwarzania  
odpadów oraz wytwórców odpadów, minimalizacja składowanych odpadów wpłynie pośrednio 
pozytywnie na oceniane elementy środowiska. Działania te przyczynią się do zmniejszenia ilości 
odpadów trafiających na „dzikie wysypiska”, a to wpłynie pozytywnie na poprawę powierzchni ziemi           
i krajobrazu. Dzięki tym działaniom mniejsza ilość odpadów będzie trafiać na składowiska odpadów,          
a przez to mniejsza powierzchnia terenu zostanie zajęta przez składowiska.  Dostosowanie systemu 
gospodarki odpadami do wytycznych zwartych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), powinno pozytywnie wpłynąć                        
na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów,              
na eliminację nielegalnego pozbywania się odpadów oraz właściwe zagospodarowanie masy 
wytworzonych odpadów. Likwidacja „dzikich wysypisk” ograniczy dopływ zanieczyszczeń do wód, 
nastąpi poprawa stanu gleb i krajobrazu, a to pośrednio pozytywnie wpłynie na rośliny, zwierzęta          
oraz ludzi. Zadanie polegające na zamknięciu i rekultywacji składowiska przyczyni się                             
do przywrócenia tym terenom wartości przyrodniczych i nastąpi poprawa krajobrazu. Udzielanie 
wsparcia finansowego na usuwanie wyrobów zawierających azbest wpłynie pozytywnie głównie                
na zdrowie ludzi. Wyeliminowanie azbestu ze środowiska zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby 
azbestozależne.  
 
Realizacja części zadań zaplanowanych w ramach obszaru interwencji zasoby przyrodnicze wywoła  
pozytywne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. Większość zaplanowanych działań 
będzie wiązała się z różnego rodzaju decyzjami administracyjnymi oraz tworzeniem opracowań                   
co w sposób pośredni przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Wśród działań przyczyniających 
się do ochrony przyrody zwrócono również uwagę na edukację ekologiczną mieszkańców powiatu. 
Wszystkie działania przyniosą pośrednie lub bezpośrednie pozytywne oddziaływania na obszar Natura 
2000 i na bioróżnorodność z nią związaną. Jedynie przy realizacji zadań polegających na promocji 
walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu przewiduje się krótkotrwałe negatywne 
oddziaływanie. Tworzenie ścieżek dydaktycznych, edukacyjnych oraz budowa infrastruktury 
turystycznej może mieć wpływ na rośliny, zwierzęta i powierzchnię ziemi. Oddziaływania będą 
odczuwalne głównie na etapie realizacji konkretnego przedsięwzięcia.  
 
Wszystkie zadania w obszarze interwencji zagrożenie poważnymi awariami będą miały tylko 
pozytywny wpływ na środowisko. Są to głównie działania w zakresie zakupu sprzętu dla straży 
pożarnej i policji, prowadzenie szkoleń oraz edukacji społeczeństwa na wypadek wystąpienia 
poważnej awarii.  
 
We wszystkich obszarach interwencji zaplanowano działania polegające na edukacji społeczeństwa, 
która powinna być skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. Kształtowanie właściwych postaw 
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i zasad przyczyni się w sposób bezpośredni na poprawę jakości środowiska. Organizowanie szkoleń, 
konkursów i akcji informacyjnych przyczyni się do poszerzania wiedzy mieszkańców, a po w sposób 
bezpośredni wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.  
 

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
Programu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru 

W poprzednim rozdziale zostały wskazane działania, które mogą wywoływać negatywne skutki               
dla środowiska. Podstawowym sposobem minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań 
związanych z realizacją Programu jest przestrzeganie przy realizacji poszczególnych zadań 
obowiązujących przepisów. 
Należy podjąć następujące środki zapobiegające lub ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia 
negatywnego oddziaływania na środowisko: 

 zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur  oceny oddziaływania na środowisko           
dla poszczególnych przedsięwzięć, 

 nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją Programu oraz monitoring stanu środowiska, 
analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych 
wyników, 

 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach 
utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych, 

 analiza informacji o stanie i ochronie środowiska poprzez ścisłą współpracę z instytucjami 
dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. WIOŚ, Urząd Marszałkowski, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), 

 prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, 

 edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, 
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstruktorskich. 

 
Potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu 
poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala wywoływanych przez nie oddziaływań 
środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych 
rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. 
 
Niektóre z zaplanowanych inwestycji przewidywanych do realizacji w ramach Programu ochrony 
środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania                   
na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych. Dlatego też przyjęto,                 
że na tym etapie programowania wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich 
potencjalnych skutków środowiskowych. 
 
W celu zmniejszenia lub wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko zaplanowanych 
zadań zaproponowano następujące rozwiązania. 
 
Obszar interwencji – Ochrona klimatu i jakości powietrza 
Zaplanowane termomodernizacje budynków użyteczności publicznej nie będą mieć negatywnego 
wpływu na obszary Natura 2000 i pozostałe formy ochrony przyrody. Przedsięwzięcia te będą 
realizowane na już istniejących nieruchomościach, nie zostaną dokonane żadne zmiany wykraczające 
poza te obiekty. Mogą one mieć negatywny wpływ na dziko występujące zwierzęta. 
 
W przypadku zaplanowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych powinny one być dostosowane 
do terminów rozrodu zwierząt. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r., 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w § 6 ust. 1 określono zakazy w stosunku do dziko 
występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową,                     
w § 7 wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt,              
a w § 8 wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do dziko występujących ptaków. Zakazy                
te dotyczą: 

 umyślnego zabijania, 

 umyślnego okaleczania lub chwytania, 
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 umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych, 

 transportu, 

 chowu, 

 zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków, 

 niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 
migracji lub żerowania, 

 niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 
zimowisk lub innych schronień, 

 umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, 

 zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków, 

 wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, 

 umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, 

 umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 
 
W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją budynków, należy 
przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności jerzyka              
(Apus apus) i wróbla (Passer domesticus). W razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin 
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych. 
 
Negatywne oddziaływania mogą być także związane z budową ścieżek rowerowych i instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
W przypadku budowy ścieżek rowerowych, jeżeli ich trasa będzie przebiegać przez obszar Natura 
2000 należy przed rozpoczęciem prac wykonać inwentaryzacje przyrodnicze. W przypadku 
wystąpienia kolizji z obszarem Natura 2000 należy minimalizować negatywny wpływ poprzez 
zastosowanie odpowiedniej technologii. W celu zachowania różnorodności biologicznej obszarów 
chronionych, przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków należy 
zachować różnorodność genetyczną roślin, zwierząt i grzybów oraz przywracać drożność korytarzy 
ekologicznych. Wszelkie prace budowlane należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością,              
aby nie dopuścić do trwałego zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt. Należy unikać nadmiernego 
hałasu, a wykorzystywany sprzęt powinien być nowoczesny i sprawny aby nie dopuścić                     
do zanieczyszczenia powietrza, gleb lub wód. 
 
Przewiduje się negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi poprzez wykonywanie wykopów 
i przemieszczanie mas ziemi. Działaniami ograniczającymi negatywne oddziaływania mogą być: 
ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w powierzchnię ziemi oraz wykonanie 
nasadzeń kompensacyjnych zieleni. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na uporządkowanie ruchu 
turystycznego oraz przemieszczanie się rowerzystów po wyznaczonych trasach. Miejsca 
udostępniane dla turystów na obszarach cennych przyrodniczo powinny być odpowiednio 
wyposażone i przystosowane tak aby ograniczyć możliwość powstania negatywnych skutków                    
dla środowiska np. ustawienie koszy na śmieci, odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie terenu. 
 
Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przyczyni się do wolniejszego ich zużywania 
i ograniczania presji na środowisko. Zrealizowanie tych postulatów ma umożliwić rozwój odnawialnych 
źródeł energii. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł przełoży się na różnorodność 
oddziaływań na środowisko. Zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów i emisji 
zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji systemu.  
 
W przypadku realizacji przedsięwzięć (tj. elektrownie wiatrowe i farmy fotowoltaiczne) obszary               
pod rozwój odnawialnych źródeł energii powinny zostać wyznaczone w dokumentach planistycznych 
gmin, a realizacja takich inwestycji musi odbywać się z dużą ostrożnością i poszanowaniem 
środowiska naturalnego. Należy uwzględniać przepisy prawne, zapisy w zawarte w opiniach                     
i konsultacjach oraz należy przeprowadzić analizę wpływu lokalizacji oraz funkcjonowania inwestycji 
na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne. 
 
Ewentualna realizacja inwestycji polegających na lokalizacji paneli fotowoltaicznych zwłaszcza                
na dużych powierzchniach może prowadzić do powstania „efektu tafli wody”. Efekt ten polega na tym, 
że w skutek odbijania promieni słonecznych przez panele słoneczne może dojść do kolizji ptaków 
z panelami, które mogą mylić je z taflą wody. Poprzez zajęcie dużej części powierzchni terenu może 
dojść do fragmentacji siedlisk, opuszczania miejsc gniazdowania i bezpośrednią utratą siedlisk 
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lęgowych dla gatunków gniazdujących na ziemi. Można spodziewać się kolizji ptaków z panelami 
fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek efektu odbicia lustrzanego będą 
imitowały taflę wody. Efekt ten polega na odbijaniu elementów otoczenia np. chmur, drzew. Problem 
odbicia może również dotyczyć owadów składających jaja w wodzie (np. jętki, widelnice),                     
które również mogą traktować panele jako obiekty wodne i składać na nich jaja, co w efekcie może 
oznaczać znaczny spadek sukcesu rozrodczego owadów a co za tym idzie ograniczenie zasobów 
pokarmowych dla ptaków. Potencjalne negatywne oddziaływanie związane jest z koniecznością 
odprowadzania pozyskanej energii. Budowa nowych linii energetycznych, w szczególności 
w sąsiedztwie obszarów wykorzystywanych intensywnie przez ptaki może znacznie zwiększyć               
ich śmiertelność w wyniku kolizji z elementami linii i porażenia prądem. 
 
 Przedsięwzięcie musi zostać tak zaprojektowane aby: 

 unikać przy wyborze lokalizacji obszarów prawnie chronionych; 

 w przypadku lokalizacji farmy fotowoltaicznej na obszarach łąk i/lub w sąsiedztwie obszarów 
wodno-błotnych i zbiorników wodnych skonsultować się z ornitologami, w celu takiego 
zaprojektowania inwestycji aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne 
oddziaływanie na awifaunę; 

 stosować panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, skutkujące brakiem 
efektu odbicia światła oraz panele posiadających białe granice i białe paski podziału,              
które zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych; 

 prace związane z budową prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 

 w taki sposób projektować budowę nowych linii napowietrznych i słupów aby możliwie 
w największym stopniu eliminować w przypadku ptaków możliwość kolizji i porażenia prądem. 

 
Podejmując ewentualną decyzję dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowych wskazane jest 
uwzględnienie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na wszystkie aspekty środowiskowe,                
w tym na zdrowie i życie człowieka. Inwestycja jaką jest budowa elektrowni wiatrowych wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy 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 2016 r., poz. 353).  
 
Przy wyborze optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych należy wziąć pod uwagę odpowiednio dużą 
odległość od osiedli mieszkaniowych i najbliższych zabudowań. Należy wziąć także pod uwagę 
lokalne warunki meteorologiczne, które m.in. warunkują rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych 
w środowisku. Odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu, jak i zminimalizowanie 
potencjalnych uciążliwości z nim związanych oraz ograniczającą do minimum wpływ emisji pola 
elektromagnetycznego i efektu migotania cieni dla mieszkańców przebywających w okolicach farm 
wiatrowych jest odległość nie mniejsza niż 2 – 4 km (w zależności od ukształtowania terenu 
i warunków pogodowych). Potwierdzają to wyniki badań naukowych, w których wykazano, że przy 
odległości zabudowań od farm wiatrowych zlokalizowanych powyżej 2 km liczba skarg odnośnie 
hałasu i występowania objawów syndromu turbin wiatrowych czy choroby wibroakustycznej                  
jest znikoma. 
W celu zminimalizowania potencjalnego negatywnego wpływu farm wiatrowych na zdrowie ludzi             
jest maksymalne ograniczenie ryzyka zdrowotnego. Wydaje się to możliwe już na etapie planowania 
inwestycji, dzięki m.in. ścisłemu przestrzeganiu wszystkich etapów jej realizacji, obejmującego 
kontrolę poprawnego wykonania oceny ryzyka i oddziaływania na środowisko, użytych materiałów 
i jakości wykonania robót. Bardzo istotną kwestią jest uwzględnienie opinii społeczeństwa w trakcie 
planowania inwestycji i przeprowadzenia rzetelnej kampanii informacyjnej.  
 
Problematyczny okazać się może wpływ inwestycji z zakresu rozwoju energetyki wiatrowej                 
na przyrodę, dlatego przed podjęciem decyzji lokalizacyjnej należy przeprowadzić analizę wpływu 
akustycznego, wpływu na awifaunę i chiropterofaunę poprzez przeprowadzenie monitoringów 
ornitologicznych i chiropterologicznych. Realizacja projektów wiatrowych może powodować: 

 śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z pracującymi siłowniami i/lub elementami infrastruktury 
towarzyszącej, w szczególności napowietrznymi liniami energetycznymi, 

 zmniejszanie liczebności ptaków wskutek utraty i fragmentacji siedlisk spowodowanej 
odstraszaniem z okolic siłowni i/ lub w wyniku rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej 
i energetycznej związanej z obsługą elektrowni wiatrowych, 

 zaburzenia funkcjonowania populacji, w szczególności zaburzenia krótko- 
i długodystansowych przemieszczeń ptaków (efekt bariery). 
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Stopień oddziaływania na populacje ptaków jest bardzo zróżnicowany, w zależności głównie                  
od lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz od intensywności wykorzystywania tych terenów                    
do przemieszczania się ptaków. 
 
W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki należy 
właściwie wybrać lokalizację, w szczególności należy unikać: 

 obszarów użytkowanych intensywnie przez ptaki, 

 miejsc koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.: ptaki 
drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki 
wykonujące w powietrzu pokazy godowe, 

 miejsc koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których 
stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych 
ptaków, 

 obszarów wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej. 
 
Elektrownie wiatrowe mogą negatywnie wpływać na nietoperze. Dlatego przed wyborem lokalizacji 
elektrowni wiatrowych należy przeprowadzić całoroczny lub zbliżony do całorocznych badań 
monitoring. Należy unikać lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie kryjówek, miejsc żerowania, 
lokalnych tras przelotowych oraz miejsc zimowania nietoperzy. 
 
Poza tym lokalizacja elektrowni wiatrowych musi zostać zaplanowane w taki sposób by: 

 znajdowały się poza cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz poza kompleksami leśnymi, 

 znajdowały się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i krajobrazu,  

 nie zakłócały ciągłości systemów i łączników ekologicznych, 

 nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

 
Lokalizacja i budowa ewentualnych siłowni wiatrowych na terenie powiatu powinna być zatem 
przedmiotem szczególnego traktowania i przeprowadzenia każdorazowo indywidualnego 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania dla środowisko. Wykonując i oceniając analizę 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 należy pamiętać, że zgodnie z art. 33 ustawy 
o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,                        
w tym w szczególności: 
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,  
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
 
Znaczący negatywny wpływ na obszary Natura 2000, będzie miał miejsce w przypadku,                          
gdy funkcjonująca farma wiatrowa spowoduje zniszczenie jakiegoś siedliska lub uniemożliwienie, 
ograniczenie czy utrudnienie korzystania z niego przez gatunki dla ochrony których został utworzony 
dany obszar, w takiej skali iż spowoduje to trwałe zachwianie ekologii danej populacji i utratę 
właściwego stanu jej ochrony. 
 
Należy jednak zaznaczyć, że na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie planuje się 
realizacji takich inwestycji na obszarach Natura 2000, stąd nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz na bioróżnorodność z nich wynikającego. 
 
Przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska i eliminacji zagrożeń, rozwój energetyki 
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinien ograniczyć emisję zanieczyszczeń           
do powietrza, przyczynić się do ochrony klimatu oraz zmniejszyć presję na nieodnawialne zasoby 
paliw kopalnych. 
 
Wszelkie prace budowlane należy przeprowadzać w porze dziennej. Sprzęt budowlany powinien być 
sprawny i nowoczesny w celu wyeliminowania potencjalnego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych substancjami ropopochodnymi i toksycznymi oraz nadmiernej emisji 
spalin i hałasu. Prace budowlane należy tak przeprowadzić aby zminimalizować możliwość niszczenia 
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naturalnych siedlisk roślin. Jako kompensację przyrodniczą można prowadzić nasadzenia drzew 
i krzewów.  
   
Obszar interwencji – zagrożenie hałasem i pola elektromagnetyczne 
W celu ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na ludzi             
oraz budynki, w tym zabytki, przeprowadzane będą budowy, modernizacje i przebudowy dróg oraz 
budowa ścieżek rowerowych. 
 
Modernizacje, przebudowy i budowy dróg niosą ze sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak 
i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi, które mogą obejmować: poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia 
istniejących odcinków dróg i skrzyżowań, zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi, 
możliwość skoncentrowania ruchu pojazdów ciężkich na drogach przebiegających przez mniej 
wrażliwe otoczenie, pobudzenie aktywności gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuż 
drogi. Inwestycje te powodują również negatywne oddziaływanie na pewne elementy środowiska, 
zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji.  
 
W fazie realizacji inwestycji może dojść do zanieczyszczenia wód podziemnych ściekami socjalno-
bytowymi (związanymi z czynnościami sanitarnymi pracowników budowy), substancjami wchodzącymi 
w skład materiałów wykorzystywanych przy budowie oraz substancjami związanymi z eksploatacją 
i konserwacją pojazdów i urządzeń budowy. W przypadku oddziaływania na powierzchnię ziemi 
i gleby może nastąpić trwałe wyłączenie gruntów ornych z eksploatacji rolniczej, mechaniczne trwałe 
i okresowe zmiany profilu glebowego oraz struktury gleby oraz trwałe i okresowe zmiany w budowie 
geologicznej. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach ziemnych sprzyjają: zwilżanie powierzchni terenu 
i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są                
m. in. parkany okalające plac budowy. Emisja hałasu w fazie realizacji będzie generowana przez 
pracę maszyn wykorzystywanych na etapie budowy. Przekroczenia występować będą krótkotrwale,           
a ich wielkość związana będzie z rodzajem oraz liczbą ciężkiego sprzętu budowlanego. Może nastąpić 
również wycinka drzew i krzewów w liniach przeznaczonych pod zajęcie terenu pod inwestycję 
drogową oraz zmniejszenie ilości żerujących zwierząt przy budowanej drodze. Mogą wystąpić kolizje 
zwierząt z maszynami budowlanymi.  
 
Natomiast w fazie eksploatacji inwestycji może wystąpić zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
podziemnych, powierzchni ziemi i gleby ściekami opadowymi pochodzącymi z korony drogi, 
zanieczyszczonymi węglowodorami ropopochodnymi, zanieczyszczeniami mineralnymi, produktami 
ścierania opon i okładzin hamulcowych, środkami chemicznymi używanymi do utrzymania drogi 
w okresie zimowym itp. Dodatkowym zagrożeniem, powodującym skażenie wód i powierzchni ziemi 
jest wypadek transportowy, powodujący uwolnienie do środowiska płynów eksploatacyjnych                 
oraz przewożonych ładunków. Inwestycje te nie powinny w żaden sposób wpłynąć na możliwość 
nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód, zawartych w planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza. Oddziaływanie planowanych inwestycji na klimat wiązać się będzie 
głównie z emisją dwutlenku węgla powstającym w wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych 
poruszających się po drogach. Zwiększenie płynności ruchu spowoduje mniejszą ilość zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery na każdy kilometr przebytej drogi, w tym także gazów odpowiadających          
za zmiany klimatu. Mogą zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu na skutek dużego 
natężenia ruch na drogach. Ponadto ruch drogowy może być źródłem wibracji. W przypadku 
oddziaływania na zwierzęta może wzrosnąć śmiertelność zwierząt, które będą podejmować próbę 
przekroczenia drogi.   
 
Szczególne ostrożnie należy prowadzić prace na terenach cennych przyrodniczo (obszary Natura 
2000) tak aby nie zniszczyć siedlisk roślin, miejsc lęgowych zwierząt i korytarzy migracji.                    
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać monitoring przyrodniczy.  
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych podczas prowadzenia robót, sugeruje się rozważenie 
podjęcia środków zaradczych dla skutecznego uspokojenia ruchu oraz ewentualne odgrodzenie 
chodnika od jezdni. 
 
Realizowanie inwestycji drogowych związane jest również z prowadzeniem nasadzeń zieleni wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, które mają za zadanie wyciszać hałas drogowy, ponadto modernizowane 
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drogi wyposażane są w instalacje  odwadniające, wody opadowe odprowadzane są zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska. 
 
Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim 
otoczeniu jego źródła (np. stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe 
telefonii komórkowej). Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie prom ieniowania 
elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest rozważanie problematyki oddziaływania 
pól elektromagnetycznych na etapie planowania przestrzennego (przy wyborze lokalizacji nowych 
inwestycji). Istotne jest by z jednej strony ograniczyć rozwój zabudowy w sąsiedztwie źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego, a z drugiej strony zabezpieczyć tereny zabudowy 
mieszkaniowej przed lokalizowaniem tych źródeł w ich najbliższym sąsiedztwie. 
 
Obszar interwencji – gospodarowanie wodami 
Istotne dla utrzymania równowagi w stosunkach wodnych jest prawidłowe utrzymywanie melioracji 
wodnych. Wpływa to na polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwiają jej uprawę oraz chronią 
użytki rolne przed podtopieniami. Retencja wody w przyrodzie jest zazwyczaj zjawiskiem korzystnym 
i do jej pozytywnych skutków można zaliczyć: 

 zwiększenie wilgotności w strefie powierzchni terenu, a w szczególności w glebie,                  
co ma podstawowe znaczenie dla rozwoju biosfery, 

 wzrost wilgotności powietrza w przypowierzchniowej warstwie atmosfery, co przekłada się              
na łagodniejszy klimat, 

 wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

 wyrównanie (złagodzenie) zmienności przepływów w ciekach, a w szczególności złagodzenie 
kulminacji fal powodziowych i także głębokich niżówek. 

 
Zaniedbania w zakresie melioracji mają niekorzystny wpływ na środowisko: zagniwanie związków 
roślinnych w korytach rowów i sukcesywne zamulanie powoduje zwiększenie się ilości zanieczyszczeń 
organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co również wpływa niekorzystnie                     
na odpływ powierzchniowy. Odpowiednio eksploatowane systemy wodno-melioracyjne na terenach 
dolinowych kształtują zasoby małej retencji oraz jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Poprzez 
odwadnianie terenów rowami następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, zwiększa się zdolność 
retencyjna profilu i następuje wyrównanie przepływu w rzekach. Dodatkowe ilości deszczu spływają 
dzięki sieci melioracyjnej szybciej. 
 
W wyniku melioracji następuje powolna, ale istotna zmiana struktury i poprawa właściwości fizycznych 
gleby, która staje się bardziej przewiewna, przepuszczalna i ma większą zdolność retencjonowania 
wody. Gleby mają większy zapas wilgoci w okresie suszy, zmniejsza się odpływ powierzchniowy 
powodujący erozje i zagrożenie powodziowe. 
 
Jeżeli zaplanowane prace w zakresie melioracji będą realizowane na obszarach Natura 2000                   
to wszelkie prace należy prowadzić wyjątkowo ostrożnie, aby nie pogorszyć stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000. 
 
Prace budowlane związane z utrzymaniem cieków mogą wpływać negatywnie na bioróżnorodność 
poprzez m.in.: niszczenie siedlisk roślin (chronione gatunki roślin i grzybów) i zwierząt (bobry, 
chronione gatunki zwierząt), tworzenie barier w migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych 
(oddziaływania bezpośrednie, negatywne). Nieprzemyślane działania powodują zmiany i straty 
w ekosystemach. Wycinanie drzew pozbawia cieki ocienionych fragmentów. Wpływa                           
to na zmniejszenie różnorodności środowiska wodnego, sprzyja szybszemu nagrzewaniu się wody 
i spadkowi zawartości tlenu. W efekcie prowadzi to do wycofywania się z cieków szeregu organizmów. 
Prace należy przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem masowych migracji 
płazów oraz poza okresem tarła ryb, jeżeli takie zidentyfikowano w granicach planowanych inwestycji. 
Należy zminimalizować ryzyko zniszczenia cennych siedlisk roślin, poprzez prowadzenie prac 
terenowych z zajęciem jak najmniejszych powierzchni obszaru. 
Główny zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych przy tego typu pracach jest możliwość 
skażenia wód substancjami ropopochodnymi i/lub toksycznymi na etapie realizacji/budowy inwestycji. 
Dlatego prace należy prowadzić przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. 
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W trakcie budowy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami 
ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu (potencjalne 
mikrowycieki olejów silnikowych, paliwa, itp.). Lokalnie będzie zmieniona i uszkodzona powierzchnia 
ziemi, przylegająca bezpośrednio do terenu objętego inwestycją. Zagrożona będzie czystość wód 
w wyniku ewentualnych wycieków paliw i olejów sprzętu pracującego w korycie i przy jego brzegach. 
Prace w korycie i na brzegach mogą spowodować wzruszenie namułów i ich spływ z wodami rzeki. 
Prowadzone prace nie będą miały wpływu na wody podziemne jeżeli nie będą one narażone                   
na substancje szkodliwe.  
 
Prace budowlane związane z utrzymaniem cieków nie powinny wpłynąć na zmianę jakości wód 
w fazie użytkowania obiektu.  W zależności od prowadzonych prac może dojść do obniżenia poziomu 
wody w ciekach i niewielkiego obniżenia poziomu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie cieku. 
 
Obszar interwencji – gospodarka wodno-ściekowa 
Inwestycje w zakresie budowy wodociągów i ujęć wody przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej 
oraz do podniesienia standardu życia i zdrowia mieszkańców. Realizacja inwestycji w zakresie 
budowy, rozbudowy sieci kanalizacyjnej spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez 
zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł 
komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych. Ważnym             
do osiągnięcia celem będzie wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego                        
i powiązanych z tym zadań przewidzianych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. Działania te przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
poprzez bezpieczne zorganizowanie odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. Realizacja tych 
działań jest niezbędna ze względu na przyjęte w Ramowej Dyrektywie Wodnej i ustawie Prawo Wodne 
cele środowiskowe dla jednolitych części wód. Inwestycje w rozbudowę infrastruktury sanitarnej 
wyeliminują lub w znaczący sposób ograniczą dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych,                     
a to zapobiegnie pogarszaniu się stanu wszystkich wód podziemnych na terenie powiatu. 
Jednocześnie zadania te przyspieszą osiągnięcie dobrego stanu wód w jednolitych części wód 
powierzchniowych na terenie powiatu. 
 
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie będzie wpływać na obszary Natura 2000. Należy 
zakładać, że obszar przez który będą przebiegać trasy planowanych inwestycji będą obejmować pasy 
drogowe, pola uprawne i tereny leśne. Prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone 
ręcznie, tak aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Przed wykonaniem wykopów należy zebrać warstwę 
humusu, w celu późniejszego wykorzystania jej przy uporządkowywaniu terenu po zakończeniu prac. 
Należy wybrać odpowiednią technologię tak aby ograniczyć ewentualny negatywny wpływ                      
na środowisko. W związku z tym zaplanowane inwestycje nie będą istotnie negatywnie oddziaływać 
na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, integralność i spójność sieci obszarów Natura 
2000, w tym na cele i przedmiot ochrony. 
 
Przy realizacji inwestycji w zakresie ochrony wód podziemnych należy uwzględnić nakazy, zakazy 
i ograniczenia związane z położeniem powiatu w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
nr 222 – Dolina środkowej Wisły (Warszawa – Puławy) i nr 215A – Subniecka Warszawska - część 
centralna, które zostały określone w ustawach i rozporządzeniach. 
 
Obszar interwencji - zasoby przyrodnicze 
Inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo, które 
będą polegały na budowie ścieżek i infrastruktury turystycznej mogą mieć negatywny wpływ                     
na zwierzęta i rośliny oraz na powierzchnię ziemi. Oddziaływania te będą występować głównie w fazie 
realizacji. W wyniku prac ziemnych mogą zostać zniszczone siedliska roślin, miejsca bytowania, 
żerowania i lęgu zwierząt. Struktura powierzchni ziemi zostanie naruszona, powstaną masy ziemi.   
 
W poniższej tabeli zestawiono zadania, które mogą znacząco oddziaływać na poszczególne elementy 
środowiska i ludzi oraz przedstawiono sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji 
przyrodniczej negatywnych oddziaływań. 
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Tabela 16 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań 
zaplanowanych w ramach Programu działań 

Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania                            

i kompensacji negatywnych oddziaływań 

Termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej 

 wykonywanie termomodernizacji poza okresem 
lęgowym ptaków, 

 przed rozpoczęciem prac należy wykonać 
inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, 

 stworzenie siedlisk zastępczych (np. budki 
lęgowe, skrzynki dla nietoperzy) 

Budowa ścieżek rowerowych   organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób               
i czas ekspozycji  na hałas, 

 stosowanie harmonogramów prac, 
ograniczających narażenie na hałas.  

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 racjonalna gospodarka materiałami                             
i minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje                        
jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne 
jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliżu której prowadzone                  
są prace, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania 
drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną 
inwestycją, 

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc 
planowanych prac, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie 
zidentyfikowano ich obecność i  takie działania są 
uzasadnione),  

 zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu               
na czas prac, 

 prowadzenie prac w porze dziennej, 

 nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. 

Wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych 

 szczegółowa analiza lokalizacji przedsięwzięcia – 
różne warianty lokalizacyjne, 

 wybór optymalnej lokalizacji z dala od zabudowań 
mieszkalnych, a w przypadku farm wiatrowych nie 
mniejszej niż 2 – 4 km, 

 uwzględnienie opinii społeczeństwa w trakcie 
planowania inwestycji i przeprowadzenie 
rzetelnych kampanii informacyjnych, 

 przeprowadzenie monitoringu ornitologicznego             
i chiropterologicznego, 

 wybranie właściwego projektu uwzględniającego 
potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie 
budowy jak również na etapie eksploatacji każdej 
inwestycji, 

 zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych 
warstwy humusowej ziemi, i wykorzystanie               
jej po zakończeniu robot budowlanych na terenie 
inwestycji, 
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Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania                            

i kompensacji negatywnych oddziaływań 

 prowadzenie prac tylko w porze dziennej, 

 odpowiednie odsunięcie lokalizacji 
poszczególnych urządzeń od zadrzewień                    
i kompleksów leśnych, 

 znaczne oddalenie inwestycji od obszarów 
chronionych i nie wkraczanie na obszary cenne 
przyrodniczo, 

 odtworzenie ewentualnych strat w roślinności 
powstałych w trakcie prac budowlano, 

 zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez 
stosowanie sprawdzonych rozwiązań                          
i nowoczesnego sprzętu, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów (jeżeli jest 
wskazane), 

 maskowanie elementów dysharmonijnych                
dla krajobrazu, 

 niezalesianie terenów w pobliżu elektrowni 
wiatrowych i niewprowadzanie ciągów zieleni             
w ich pobliże, 

 wskazanie okresów roku, pór doby i prędkości 
wiatrów przy których wiatraki należy wyłączyć, 

 prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego. 

Prace w ramach modernizacji                            
i przebudowy dróg polepszające klimat 
akustyczny  

 ograniczenie propagacji hałasu poprzez 
zastosowanie obudów, ekranów akustycznych 
itp., 

 stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu 
zmniejszenia odbić dźwięku, 

 organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób               
i czas ekspozycji  na hałas, 

 stosowanie harmonogramów prac, 
ograniczających narażenie na hałas.  

 stosowanie tzw. cichych nawierzchni, 

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 racjonalna gospodarka materiałami                             
i minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje                        
jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne 
jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliżu której prowadzone                   
są prace, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania 
drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną 
inwestycją, 

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc 
planowanych prac, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie 
zidentyfikowano ich obecność i  takie działania          
są uzasadnione),  

 zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu             
na czas prac, 

Budowa zachodniej obwodnicy centrum 
Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami 
PKP i budową mostu przez rzekę 
Rokitnicę.  

Budowa małej obwodnicy Łomianek             
na odc. Brukowa-Rolnicza śladem 
Kościelna Droga 
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Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania                            

i kompensacji negatywnych oddziaływań 

 prowadzenie prac w porze dziennej, 

 nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. 

 budowa przepustów dla małych ssaków, płazów            
i gadów, 

 przenoszenie gatunków rzadkich i chronionych  
na siedliska zastępcze, 

 stosowanie siatek ograniczających straty                  
w populacji zwierząt powodowanych przez kolizje 
z pojazdami 

Poszukiwanie źródeł finansowania                
na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Zintegrowana gospodarka wodna i 
zarządzanie przestrzenią w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie 
Nowodworskim i Sochaczewskim                     
z uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego 
Parku Narodowego”, realizacja 
przedsięwzięcia 

 uwzględnienie ochrony krajobrazu podczas 
realizacji inwestycji, 

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc 
planowanych prac, 

 w przypadku lokalizacji przedsięwzięć                       
na obszarach Natura 2000 – stosowanie się               
do zaleceń uwzględnionych w Planach działań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000, 

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych, 

 prowadzenie prac budowlanych w określonym 
czasie – poza okresem lęgowym i tarła ryb, 

 kompensacja przyrodnicza – nasadzenia drzew           
i krzewów, 

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 stosowanie nowoczesnego i sprawnego sprzętu 
budowlanego, w celu uniknięcia wycieków 
substancji toksycznych i ograniczenia nadmiernej 
emisji hałasu, 

 budowa przepławek dla ryb 

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych i rzek istotnych dla rolnictwa 

Utrzymywanie urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych 

Utrzymanie rzeki Wisły 

Budowa i modernizacja systemów poboru         
i uzdatniania wody 

 realizacja poza okresem lęgowym ptaków, 
rozrodu płazów (tam gdzie zidentyfikowano              
ich obecność i  takie działania są uzasadnione),  

 racjonalna gospodarka materiałami                             
i minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje                        
jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 w przypadku kolizji z terenami zieleni, niezbędne 
jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliżu której prowadzone                  
są prace, 

 odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych, 

 nasadzanie drzew w celu kompensacji 
przyrodniczej, 

 przeprowadzenie prób szczelności nowej sieci 
wod-kan. 

Budowa sieci wodociągowej   

Budowa sieci kanalizacyjnej   

Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 

Przebudowa  i budowa kanalizacji 
deszczowej  

Ukierunkowanie ruchu turystycznego       
przez konserwację szlaków pieszych                 
i szlaków rowerowych - wyrównanie 
wybojów i kolein na szlakach 
z zastosowaniem kruszywa naturalnego 

 organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób                
i czas ekspozycji  na hałas, 

 stosowanie harmonogramów prac, 
ograniczających narażenie na hałas.  
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Zadanie 
Sposoby zapobiegania, ograniczania                            

i kompensacji negatywnych oddziaływań 

Modernizacja małej infrastruktury 
turystycznej KPN - ograniczenia 
antropopresji na ekosystemy - etap II 

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej 
ingerencji w środowisko,  

 racjonalna gospodarka materiałami                        
i minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje                        
jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska,  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania 
powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), 

 w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne 
jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą 
korzeniową w pobliżu której prowadzone                   
są prace, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania 
drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną 
inwestycją, 

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc 
planowanych prac, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie 
zidentyfikowano ich obecność i  takie działania są 
uzasadnione),  

 zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu                 
na czas prac, 

 prowadzenie prac w porze dziennej. 

Stworzenie sieci szlaków turystyki 
jeździeckiej w KPN 

Adaptacja ścieżki dydaktycznej 
Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka 
Botanicznego dla potrzeb 
niepełnosprawnych 

 

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyrobu oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą 
na lata 2021-2024 przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się do poprawienia 
stanu środowiska na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a tym samym pozytywnie wpłyną 
na zdrowie ludzi i poprawią standard życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne 
z celami przyjętymi w nadrzędnych dokumentach strategicznych oraz dokumentach o charakterze 
programowym. W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście 
nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia.  
Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości 
precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych 
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
 
Jako warianty alternatywne dla zaplanowanych przedsięwzięć można rozważać: warianty lokalizacji, 
warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania 
inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni. Konsekwencje związane 
z brakiem realizacji Programu mogłyby być znacznie dotkliwsze dla środowiska i ludzi. 
 
Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to przede 
wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich 
środków na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość wystąpienia 
konfliktów społecznych oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne inwestycje. 
 
Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności zapisów 
analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania w ramach 
konkretnych działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny oddziaływania. 
W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają charakter bardzo ogólny i opierają się 
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w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych oddziaływań. 
Dlatego też należy zakładać, że wszelkie sformułowane wnioski odnośnie możliwości wystąpienia 
możliwego negatywnego oddziaływania, powinny być zweryfikowane na etapie wykonywania 
szczegółowych analiz np. na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji 
środowiskowych. 
 
Znaczna część planowanych inwestycji wymaga indywidualnego potraktowania i przeprowadzenia 
postępowania w sprawie OOŚ. W tym przypadku wszelkie oddziaływania i środki zaradcze,                
w tym alternatywne rozwiązania kluczowych problemów, będą szczegółowo przeanalizowane  
pod kątem konkretnej inwestycji. 
 

12. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Według zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach oddziaływania            
na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 
z 1999 r., Nr 96, poz. 1111), jako oddziaływanie transgraniczne określa się "jakiekolwiek 
oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji 
Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo 
położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza 
jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub 
innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki 
dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych 
czynników”. 
 
Ustalenia Programu obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, a zasięg ich oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter 
lokalny. Wobec tego, dokument ten nie musi być poddany procedurze transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą 
na lata 2021-2024 został opracowany przy uwzględnieniu założeń przedstawionych w dokumentach 
strategicznych o charakterze wspólnotowym i krajowym tj.: 

 Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej,  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SKR), 

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),  

 Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA).  
 

Wykorzystano również dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym przyjęte na szczeblu 
regionalnym i lokalnym dotyczącym Powiatu Warszawskiego Zachodniego, tj.: 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze, 

 Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 
uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025. 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, stosownie do 
współczesnej wiedzy, do stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Do opracowania 
wykorzystano dane uzyskane z jednostek zajmujących się ochroną środowiska tj.: 

 Starostwo Warszawskie Zachodnie, 

 Urzędy Miast i Gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
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 Główny Urząd Statystyczny (GUS), 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ), 

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW), 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa Zachód (PSSE), 

 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Warszawie (OSCHR), 

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW), 

 Nadleśnictwa: Chojnów, Jabłonna, 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim (ZDP), 

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (ZDW). 
 
W Prognozie szczegółowo opisano aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie powiatu.  
 
Przeanalizowano jakość powietrza na terenie powiatu. W strefie mazowieckiej, do której należy Powiat 
Warszawski Zachodni, w 2015 roku, ze względu na ochronę zdrowia, stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu. W klasyfikacji 
ze względu na ochronę roślin został przekroczony poziom ozonu.  
 
Głównymi źródłami emisji hałasu na terenie powiatu są drogi. Hałas kolejowy, lotniczy i przemysłowy 
mają mniejsze znaczenie.  
 
Na terenie powiatu nie stwierdzono przekraczania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych.  
 
Wody powierzchniowe badane były w latach 2010-2015 roku w trzech punktach na terenie powiatu. 
Stan tych wód określono jako zły. Sklasyfikowano stan ekologiczny jako umiarkowany (w 1 przypadku) 
i słaby (w 2 przypadkach).  
Natomiast wody podziemne badano w 2014 roku w dwóch punktach. W przebadanych punktach 
stwierdzono wody dobrej (II klasa) i zadowalającej jakości (klasa III). 
 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie powiatu przedstawia się następująco: sieć wodociągowa           
ma długość 916,62 km, powiat zwodociągowana jest w ok. 87,4%. Natomiast długość sieci 
kanalizacyjnej wynosi 570,96 km, a powiat skanalizowana jest w ok. 58,73%.  Ludność zaopatrywana 
jest w wodę z 21 ujęć, każde ujęcie posiada stację uzdatniania wody. Na terenie powiatu funkcjonuje 
osiem oczyszczalni ścieków komunalnych. 
 
Obecnie na terenie powiatu nie ma złóż kopalin, z których odbywa się wydobycie.  
 
Obszary prawnie chronione na terenie powiatu zajmują powierzchnię 24 937,61 ha, co stanowiło 
46,7% powierzchni powiatu. Na terenie powiatu znajdują się: 

 Kampinoski Park Narodowy  

 trzy fragmenty obszaru Natura 2000pięć rezerwatów przyrody  

 fragment Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 94 pomniki przyrody. 

Według  danych z GUS w 2015 roku na terenie powiatu było 13 596,44 ha lasów, z czego 92,6%              
to lasy publiczne. Lesistość powiatu wynosiła 25,5%. Przedstawiono stan zdrowotny lasów oraz jakie 
występują zagrożenia. 
 

W Prognozie analizowany jest wpływ zaplanowanych w Programie ochrony środowiska działań 
i inwestycji na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Działania inwestycyjne obejmują lata 2016-2020 oraz perspektywę do roku 2024.  
 
W oparciu o diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
zostały określone cele i kierunki interwencji, dzięki którym zostanie zachowany dobry stan środowiska, 
a tam gdzie jest konieczne nastąpi poprawa tego stanu.  
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Poniżej przedstawiono przyjęte cele oraz przypisane do nich kierunki interwencji: 
Cel: Poprawa jakości powietrza. Kierunki interwencji: 

 Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji 

 Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych 
Cel: Ochrona przed hałasem. Kierunki interwencji: 

 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców powiatu 
Cel: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Kierunki interwencji: 

 Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 
Cel: Poprawa jakości wód  i ochrona mieszkańców przed powodzią i suszą. Kierunki interwencji: 

 Poprawa stanu jednolitych części wód 

 Działania w zakresie ochrony przed powodzią i suszą 
Cel: Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kierunki interwencji: 

 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
Cel:  Ochrona zasobów geologicznych. Kierunki interwencji: 

 Przeciwdziałanie nielegalnemu wydobywaniu kopalin 
Cel: Ochrona powierzchni ziemi. Kierunki interwencji: 

 Ochrona gleb oraz rekultywacja terenów zanieczyszczonych 
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami. Kierunki interwencji: 

 Prawidłowa gospodarka odpadami 

 Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przy wsparciu gmin 
Cel: Ochrona walorów przyrodniczych. Kierunki interwencji: 

 Ochrona zasobów przyrodniczych 
Cel: Ograniczanie zagrożeń związanych z poważnymi awariami. Kierunki interwencji: 

 Przeciwdziałanie poważnym awariom 

 Rozwój systemu ostrzegania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. 
 
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ zaplanowanych zadań na poszczególne elementy:  

 Obszary Natura 2000, 

 Różnorodność biologiczna, 

 Ludzie, 

 Zwierzęta, 

 Rośliny  

 Woda,  

 Powietrze, 

 Powierzchnia ziemi,  

 Krajobraz,  

 Klimat, 

 Zasoby naturalne,  

 Zabytki, 

 Dobra materialne.  
 
Oddziaływania poszczególnych zadań na środowisko i zdrowie ludzi może być pozytywne                      
lub negatywne, krótko- średnio- lub długoterminowe, pośrednie lub bezpośrednie oraz stałe i 
chwilowe. 
 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny                  
tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 
 
Analiza wpływu realizacji zaplanowanych zadań w ramach Programu pozwoliła wskazać                          
na zasadniczą grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne 
oddziaływania na środowisko zaplanowanych działań zdecydowanie przeważają nad negatywnymi.  
 
Wśród zadań, które mogą spowodować negatywne oddziaływanie na ww. komponenty środowiska, 
należy wymienić: 

 budowa ścieżek rowerowych,  

 realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii, 
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 przeprowadzanie termomodernizacji budynków, 

 budowę i modernizację dróg, 

 budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i ujęć wody, 

 działania utrzymaniowe melioracji wodnych, 

 projekt pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie nowodworskim i sochaczewskim z uwzględnieniem 
obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego”, 

 zrównoważony rozwój turystyki na obszarach cennych przyrodniczo. 
 

Negatywne skutki realizacji ww. inwestycji będą odczuwalne głównie dla roślin i zwierząt.              
Mogą one także dotyczyć powierzchni ziemi, powietrza i wody. W niektórych przypadkach mogą mieć 
także wpływ na zdrowie i komfort życia mieszkańców powiatu. Uciążliwości te będą występować 
głównie na etapie realizacji inwestycji i część z nich zostanie wyeliminowana na etapie eksploatacji. 
 
Zdecydowaną większość stwierdzonych negatywnych oddziaływań można wyeliminować poprzez 
stosowanie odpowiednich działań minimalizujących oraz zastosowanie procedur wynikających 
z obowiązujących przepisów. Wśród rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających negatywne 
oddziaływanie należy wymienić: stosowanie odpowiedniego i nowoczesnego sprzętu, wykonywanie 
robót zgodnie z harmonogramem prac, stosowanie kompensacji przyrodniczej przez nasadzanie 
drzew i krzewów, zajmowanie możliwie najmniejszej przestrzeni pod inwestycje, wykonywanie prac 
poza okresem lęgowym ptaków. Przede wszystkim należy przestrzegać obowiązujące przepisy 
prawne i wytyczne realizacji inwestycji.   
 
Na podstawie wykonanych analiz nie stwierdzono możliwości występowania oddziaływań 
transgranicznych związanych z realizacją Programu. 
 
W przypadku, gdy Program nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów 
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie również na zdrowie mieszkańców 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 
 
 
 


