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1 Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania 

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów, 

a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości.  „Aktualizacja Programu 

Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” jest 

jednocześnie planem strategicznym do roku 2018, jak i też planem wdrożeniowym na lata 2011 – 

2014. Jest też aktualizacją i kontynuacją dotychczasowego „Programu Ochrony Środowiska dla gminy 

Izabelin na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2015.” 

Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2008 r. 

Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) niniejszy program został opracowany zgodnie z „Polityką ekologiczną 

państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Polityka ekologiczna to dokument 

strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań 

koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu. Najważniejsze działania 

priorytetowe zawarte w „Polityce ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016 na najbliższe 4 lata, to m.in.: 

1. zakończenie prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach ESE Natura 2000 

w pierwszym kwartale 2009 roku, 

2. przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgodnie z prawem 

UE, 

3. zamknięcie do końca 2009 roku wysypisk nie spełniających wymogów UE, 

4. wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień, 

5. wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska 

i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa, 

Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się także następujące działania: 

1. wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska, 

2. przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako 

podstawy lokalizacji inwestycji, 

3. zwiększenie retencji wody, 

4. opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, 

5. promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, 

6. ochrona atmosfery, 

7. ochrona wód, 
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8. gospodarka odpadami, 

9. modernizacja systemu energetycznego. 

Polityka ekologiczna państwa podejmuje wyzwania, w tym dotyczące: 

1. realizacji założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i 

o konieczności redukcji o 75 % ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach 

komunalnych, 

2. sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców 

i opracowania planów walki z hałasem, 

3. prac nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli 

o wdrażaniu rozporządzenia REACH. 

Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, 

a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji 

i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone 

w przepisach o ochronie środowiska. 

 Zgodnie z artykułem 17. ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa organ wykonawczy gminy - wójt sporządza gminny programy ochrony 

środowiska uwzględniając wymagania artykułu 14 w/w ustawy, tj.: na podstawie aktualnego stanu 

środowiska określa w szczególności: 

� cele ekologiczne, 

� priorytety ekologiczne,  

� poziomy celów długoterminowych, 

� rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

� środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki 

finansowe.  

1.2 Cel, zakres i funkcje programu 

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2011-2014 

z perspektywą na lata 2015-2018 zwanego dalej Programem, jest określenie polityki 

zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin, która ma być realizacją Polityki ekologicznej państwa 

w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Programu Ochrony Środowiska województwa 

mazowieckiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. na obszarze gminy 

Izabelin. Dokument w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, której główne 

cele to: 

� zasada zrównoważonego rozwoju, 
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� zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 

� sprawiedliwości pokoleniowej 

� sprawiedliwości międzypokoleniowej i międzygrupowej, 

� równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą, 

� zasada przezorności, 

� zasada uspołecznienia i subsydiarności 

� zasada prewencji 

� zasada „zanieczyszczający” płaci 

� zasada skuteczności ekologicznej i ekonomicznej. 

Program uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, 

przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy, określa priorytetowe 

działania ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest 

także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych dokumentu, jego wdrożenie, ewaluacja 

i monitoring. 

Główne funkcje Programu Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2011 – 2014 

z perspektywą na lata 2015- 2018 to: 

� realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie gminy Izabelin, 

� strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami, 

� wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju, 

� przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

stanu poszczególnych komponentów środowiska, 

� przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich 

rozwiązania w określonym czasie, 

� podstawa do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych 

i zagranicznych, 

� organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działań zmierzających do 

jego poprawy. 

Program obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne: 

� ochronę środowiska przyrodniczego 

� gospodarkę leśną, 

� gospodarkę wodną, 

� ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami, 

� sprawy bezpieczeństwa ekologicznego, 
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� kształtowania świadomości ekologicznej, 

� propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej 

1.3 Metodyka opracowania programu 

 

W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego 

poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym, w programie zaprezentowano: 

� podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska, w odniesieniu 

do analizy aktualnego stanu środowiska oraz monitorowania jego przyszłych zmian, 

� podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie 

ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy. 

Przy opracowywaniu Programu uwzględniono: założenia, kierunki rozwoju, zadania oraz inne 

dane istotne przy sporządzaniu dokumentu, wynikające, m.in. z następujących opracowań, 

tj.: 

� Strategię zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do roku 2015, 

� Projekt Strategii zrównoważonego  rozwoju gminy Izabelin do roku 2020 

� Program Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2011 – 2015, 

Ponadto przy sporządzaniu niniejszego dokumentu uwzględnione zostały: 

� Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym, 

� Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

� Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 

� Program zwiększania lesistości  dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020, 

� Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 

� Krajowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski, 

� Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z 

uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (aktualizacja) 

� Program Ochrony Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2007 – 2010 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.  

� Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2009 roku, WIOŚ Warszawa 

� Informacje zawarte w ankiecie wypełnionej przez pracowników Urzędu Gminy w Izabelinie 

dotyczące środowiska gminy Izabelin – metoda ankietowa, 
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� Dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Instytutu Geologicznego. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę aktualnego stanu środowiska dokonano: 

� analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą analizy SWOT, 

� określenia środowiska zewnętrznego – scharakteryzowano uwarunkowania realizacyjne 

Programu w zakresie rozwiązań prawno – instytucjonalnych oraz źródeł finansowania 

zewnętrznego, 

� zdefiniowano priorytety ochrony środowiska, 

� skonkretyzowano priorytety przez sformułowanie listy zadań, opracowano system 

monitorowania Programu. 



2 Podstawowe informacje charakteryzujące obszar gminy 
Izabelin 

2.1 Położenie geograficzne 

Gmina Izabelin to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim 

zachodnim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim. Gmina 

powstała 16 marca 1995 z podziału gminy Stare Babice. Siedziba gminy to Izabelin. 

Gmina Izabelin graniczy z następującymi gminami: Czosnów, Leszno, Łomianki, Stare Babice, m.st. 

Warszawa. Składa się z 7 sołectw: Truskaw, Laski, Izabelin B, Sieraków, Izabelin C, Hornówek, 

Mościska.1 Powierzchnia gminy to 65 km2 6501 ha, co stanowi 12,18% powierzchni powiatu 

warszawskiego zachodniego. Zdecydowaną większość gminy – 85,86% zajmuje Kampinoski Park 

Narodowy – 5 581,6 ha.2  

 

 

Rysunek 1 Położenie gminy Izabelin na tle powiatu warszawskiego zachodniego 
Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_powiat_warszawski_zachodni_map_gmina_Izabelin.svg&filetimestamp=200908

22095905 

2.2 Sytuacja demograficzna 

W gminie Izabelin wg GUS na dzień 31 XII 2009 było zameldowanych 10 135 osób w tym 4967 

mężczyzn oraz 5168 kobiet. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 19,7 % ogółu ludności 

gminy Izabelin. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65,0 % ogółu ludności gminy. W wieku 

                                                           
1Plan gospodarki odpadami dla Gminy Izabelin na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2015 
2www.stat.gov.pl 
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poprodukcyjnym znajduje się 15,3 % ludności gminy.  Graficznym obrazem tej sytuacji jest poniższy 

wykres. 

 

Wykres 1 Udział procentowy ludności gminy Izabelin wg ekonomicznych grup wieku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl stan na 31 XII 2009r. 

2.3 Gospodarka 

2.3.1 Gospodarka rolna 

 

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Izabelin na terenie gminy znajduje się 136 gospodarstw 

powierzchni powyżej 1 ha. 

Tabela 1 Liczba gospodarstw wg powierzchni na terenie gminy Izabelin 

Zakres powierzchni [ ha] Ilość gospodarstw [szt.] 

1,0-1,4999 42 

1,5-1,99999 33 

2,0-2,9999 31 

3,0-4,9999 22 

5,0-6,9999 6 

7-9,9999 1 

10,0-14,9999 1 

Razem 136 
Źródło: Urząd Gminy Izabelin 

Graficznym obrazem danych zawartych w powyższej tabeli jest wykres poniżej. 
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Wykres 2 Liczba gospodarstw wg wielkości powierzchni na terenie gminy Izabelin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Izabelin 

Na terenie gminy Izabelin znajdują się gleby w różnych klasach bonitacyjnych. Bonitacja gleby 

(z łac. bonus = dobry) - ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, uwzględniająca 

żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy w powiązaniu z 

agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych. W zależności 

od przyjętej bonitacji wartość tą wyraża się w klasach lub punktach. Przeprowadza się ją w celu 

zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku gruntowego, 

scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze. Uwzględnia się następujące 

kryteria: 

• budowa profilu (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, miąższość poziomu próchnicznego i 

zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie), 

• stosunki wilgotnościowe, uwarunkowane położeniem w terenie, 

• wysokość nad poziomem morza. 

W oparciu o te kryteria gleby zalicza się do odpowiednich klas bonitacyjnych. Uzupełniającymi 

czynnikami bonitacji są właściwości otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy. W polskim 

systemie bonitacji gleby wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI i 6 klas 

gleb użytków zielonych: I, II, III, IV, V, VI. W skali kraju gleby orne bardzo dobre i dobre (I-II) o 

powierzchni 3,7%, (IIIa i IIIb) zajmują 18,0%, średniej jakości (IVa i IVb) – 35,2% oraz słabe i bardzo 

słabe (V i VI) – 37,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych, górskie 5%. W ogólnej powierzchni 

użytków zielonych kraju klasy najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%. 
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Poniższy opis dotyczy gleb pod gruntami ornymi. 

• Gleby klasy I - gleby orne najlepsze. Są to: czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne 

(tylko te bogate w próchnicę), mady. Są to gleby najbardziej zasobne w składniki pokarmowe, 

łatwe do uprawy (przewiewne, ciepłe, nie zaskorupiające się). 

• Gleby klasy II - gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne (lub nieco grosze) 

jak gleby klasy I, jednak położone są w mniej korzystnych warunkach terenowych co 

powoduje, że plony roślin uprawianych na tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach 

klasy I. 

• Gleby klasy III (a i b) gleby orne średnio dobre - Gleby brunatne, gleby bielicowe. 

W porównaniu do gleb klas I i II, posiadają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne. 

Odznaczają się dużym wahaniem poziomu wody w zależności od opadów atmosferycznych. 

Na glebach tej klasy można już zaobserwować procesy ich degradacji. 

• Gleby klasy IV (a i b) - gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są 

wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej 

kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych. 

• Gleby klasy V - gleby orne słabe. Do tej klasy należą gleby kamieniste lub piaszczyste o 

niskim poziomie próchnicy. Są ubogie w substancje organiczne. Do tej klasy zaliczmy 

również gleby orne słabe położone na terenach nie zmeliorowanych albo takich które do 

melioracji się nie nadają. 

• Gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze. W praktyce nadają się tylko do zalesienia. Posiadają 

bardzo niski poziom próchnicy. Próba uprawy roślin na glebach tej klasy niesie ze sobą duże 

ryzyko uzyskania bardzo niskich plonów. 

Zestawienie gruntów wg klas użytkowych przestawia poniższa tabela oraz wykres. Wynika z 

nich, że na terenie gminy Izabelin nie występują grunty w klasach bonitacyjnych I-III. Przeważają 

grunty klasy VI, które stanowią 39,75 % oraz V – 34,83%  ogółu gruntów w gminie Izabelin. 

Tabela 2 Zestawienie gruntów wg klas użytkowych  

Klasa bonitacji Powierzchnia [ha] Udział procentowy [%] 

klasa IV 10,5749 5,54% 
klasa IVa 4,0843 2,14% 
klasa IV b 19,0829 10,00% 

klasa V 66,4574 34,83% 
klasa VI 75,8574 39,75% 
klasa VIz 10,9710 5,75% 

bez kl. 3,7888 1,99% 
Razem 190,8167 100,00% 

Źródło: Urząd Gminy Izabelin 
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Wykres 3 Grunty w gminie Izabelin wg klas bonitacji 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Izabelin 

2.3.2 Gospodarka leśna 

Krajowy Program Zwiększania Lesistości zakłada zwiększanie lesistości kraju jako jeden 

z ważniejszych elementów polityki leśnej państwa (1997). Konsekwentna realizacja celów tej polityki 

powinna zapewnić zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050. 

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych gminy zgodnie z danymi GUS z roku 2009 wynosi 

4 891,5 ha. Średnia lesistość gminy wynosi 73,50%. W porównaniu lesistość województwa 

mazowieckiego w roku 2009 wg GUS wyniosła 22,60%, a lesistość powiatu warszawskiego 

zachodniego 25,10%. Gmina Izabelin, która w większości jest pokryta Kampinoskim Parkiem 

Narodowym prezentuje się na tym tle wyjątkowo dobrze, co więcej lesistość gminy Izabelin jest 

większa od lesistości wyznaczonej w KPZL (Krajowy Program Zwiększania Lesistości) na rok 2020, a 

także  na rok 2050. 

2.3.3 Gospodarka wodna 

Sieć hydrograficzną na terenie gminy Izabelin stanowią: Kanał Zaborowski, Lipkowska Woda, 

Struga. 

Wody podziemne tworzą jeden ciągły poziom wodonośny utworzony przez utwory 

czwartorzędowe o dużej miąższości od 10 do 50 metrów i znacznych możliwościach przewodzenia 

wody (współczynniki filtracji do 60 m/d, przewodność wodna do 2000 m2/d). Zwierciadło wód 
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podziemnych opisywanej warstwy wodonośnej ma charakter swobodny i tylko w miejscach 

występowania przewarstwień gliniastych lub ilastych możliwe jest lokalne występowanie wód 

podziemnych o zwierciadle napiętym. 

2.3.4 Turystyka 

Turystyka w gminie Izabelin jest związana głównie z Kampinoskim Parkiem Narodowym. 

Kampinoski Park Narodowy zwiedza w ciągu roku około jeden milion turystów. Do ich dyspozycji jest 

około 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych. Szlaki uwzględniają pasowy układ 

Puszczy Kampinoskiej.  Część szlaków w rejonie położonym najbliżej Warszawy spełnia rolę tras 

przechadzkowych np. czerwony z Wólki Węglowej do Izabelina. Szlaki umożliwiają dowolne 

kombinacje tras wycieczkowych. Na terenie KPN istnieje 123 polan rekreacyjno – wypoczynkowych 

i 21 parkingów. Wyposażono je w podstawowe urządzenia turystyczne: deszczochrony, stoły, ławy. 

Na obozowisku w Opaleniu jest plac zabaw dla dzieci. Dozwolona jest również turystyka rowerowa. 

Służą jej znakowane szlaki rowerowe o długości 200 km. Dopuszcza się także turystyką konną na 

określonych trasach po uzyskaniu zezwolenia  Parku. Samochodami i motocyklami nie wolno 

wjeżdżać na drogi leśne. Ruch pojazdów jest dopuszczony po drogach publicznych przechodzących 

przez Park. Pojazdy należy pozostawiać na wyznaczonym parkingu lub na obrzeżu Parku.  

Oznaczenia szlaków turystycznych w Kampinoskim Parku Narodowym4: 

• Szlaki główne:  

o Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej (Dziekanów Leśny – Wiersze – Brochów) 

55,8 km 

o Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza (Śladów – Piaski Królewskie – 

Janówek) 39,6 km 

o Południowy Szlak Leśny (Dziekanów Leśny – Granica – Żelazowa Wola) 56,1 km 

o Południowy Szlak Krawędziowy (Kampinos – Granica – Leszno – Dąbrowa Leśna) 

49,8 km 

o Północny Szlak Krawędziowy (Tułowice – Grochale Nowe – Modlin) 41,0 km 

o Szlak im. Powstańców Warszawskich (Leszno – Wiersze – Truskaw) 19,5 km 

o Szlak im. Aleksandra Janowskiego (Leoncin – Stara Dąbrowa – Leszno) 21 km 

o Szlak im. Zygmunta Padlewskiego (Kampinos – Granica – Nowe Polesie) 16,3 km 

• Szlaki łącznikowe:  

o Szlak im. Stefana Żeromskiego (Wólka Węglowa – Uroczysko Na Miny) 7,3 km 

                                                           
3
 http://www.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=82 
4
 Tamże. 
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o Podwarszawski Szlak Pamięci (Laski – Wólka Węglowa) 11,7 km 

o Szlak Przechadzkowy (Izabelin – Wólka Węglowa) 7,3 km 

o Szlak im. Antoniego Trębickiego (Palmiry – Mogilny Mostek) 2,6 km 

o Szlak im. Kazimierza W. Wójcickiego (Truskaw – Palmiry) 11,5 km 

o Palmirski Szlak Łącznikowy (Cmentarz Palmiry – Truskaw) 3,5 km 

o Szlak Borowy (Nowiny – Krzywa Góra) 4 km 

o Brochowski Szlak Łącznikowy (Brochów – Borowa Góra) 8,3 km 

 



 

Rysunek 2 Schemat pieszych szlaków turystycznych w Kampinoskim Parku Narodowym 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampinoski_Park_Narodowy 

 



 W wypadku organizacji imprez zbiorowych, rajdów, zlotów itp. Konieczne jest pisemne 

zezwolenie Dyrekcji Parku. Obozowanie w namiotach jest dopuszczalne na wyznaczonych miejscach 

również po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku, określającego liczbę namiotów oraz 

terminu obozowania. 

 Ze względu na naturalne utrudnienia terenowe (np. piaszczyste lub grząskie drogi) turystyka 

terenowa nie jest polecana osobom niepełnosprawnym na wózkach. Osobom takim można polecić 

ścieżkę dydaktyczną z Izabelina ( z polany przy dyrekcji KPN) do Leśnego Ogródka Botanicznego 

w Laskach. 

Ze względu na naturalne utrudnienia terenowe (np. piaszczyste lub grząskie drogi) turystyka 

terenowa nie jest polecana osobom niepełnosprawnym na wózkach. Osobom takim możemy polecić 

ścieżkę dydaktyczną z Izabelina (z polany przy dyrekcji KPN) do Leśnego Ogródka Botanicznego w 

Laskach. 

 

Mapa 1 Szlaki rowerowe w gminie Izabelin 
Źródło:  http://www.w-turystyka.pl/izabelin.php?page=turystyka_rowerowa 

Miejsca pamięci bohaterstwa Polaków w czasie II wojny światowej położone na terenie gminy 

Izabelin: 
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1. Laski - cmentarz wojenny 720 żołnierzy Września'39 oraz 100 partyzantów Armii Krajowej,  

2. Opaleń - w gajówce tablica ku pamięci żołnierzy VIII Rejonu AK,  

3. Pociecha - krzyż upamiętniający walki Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" pod 

dowództwem por. Jerzego Strzałkowskiego "Jerzego", 

4. Sieraków - kamień ku czci 5 żołnierzy Armii Krajowej oraz kamień z tablicą ku czci 

zamordowanych mieszkańców Sierakowa, 

5. Truskaw - pomnik ku czci poległych i zamordowanych.  

Kościoły i parafie w gminie Izabelin: 

� Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Izabelinie – parafia rzymskokatolicka. Parafia została 

erygowana w 1951 przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Obecny kościół parafialny został 

wybudowany w latach 1951–1952 przez pierwszego jej proboszcza Aleksandra Fedorowicza. 

Otrzymał on też zgodę kardynała Wyszyńskiego na sprawowanie liturgii częściowo w języku 

polskim oraz odprawianie mszy twarzą do wiernych. Kościół zlokalizowany jest przy 

skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Ks. Fedorowicza. 

� Samodzielna Parafia Laski powstała 1 listopada 1984 roku zachowując swą tymczasową 

siedzibę w Kaplicy zakładowej w Laskach. W tym samym roku rozpoczęła się budowa nowego 

kościoła pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w centrum Lasek.  26 marca 2000 roku kościół 

został konsekrowany.  

� Parafia Lipków powstała w 1952 roku z siedzibą w kościele św. Rocha wybudowanym w 1793 

r. przez Paschalisa Jakubowicza. Pierwszym proboszczem został ks. Wacław Kurowski, 

którego zadaniem był remont kościoła i odbudowa dworku lipkowskiego na plebanię. Jest 

parafią dla mieszkańców wisi Hornówek  mimo, iż mieści się poza granicami gminy Izabelin.  

� Kaplica w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach została zbudowana w 1925 roku wg projektu 

Łukasza Wolskiego, o konstrukcji drewnianej. Od lipca 1951 r. pełni rolę kościoła parafialnego 

parafii Izabelin-Laski do sierpnia 1952 roku, kiedy została zakończona budowa i poświęcenie 

drewnianego kościoła w Izabelinie.  



2.3.5 Przemysł 

Na terenie gminy Izabelin przeważają jednostki gospodarcze należące do sektora 

prywatnego, ponadto liczba ich z roku na rok rośnie. Największą dynamikę wzrostu odnotowano 

wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, co świadczy o tym, że mieszkańcy gminy Izabelin 

nie boją się ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności, co więcej widzą perspektywy 

rozwoju na terenie własnej gminy. Liczba działalności aktywnych na dzień 31 XII 2010 r., zgodnie z 

danymi UG Izabelin, wynosi 1180. 

Tabela 3 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych  

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 

w rejestrze REGON wg sektorów 

własnościowych na terenie gminy Izabelin 

Liczba jednostek 

gospodarczych 

Rok 2009 

Liczba jednostek 

gospodarczych 

Rok 2010 

Ogółem 1468 1563 

Sektor publiczny - ogółem 16 16 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego 
12 12 

sektor publiczny - spółki handlowe 1 1 

sektor prywatny - ogółem 1 452 1547 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
1 160 1237 

sektor prywatny - spółki handlowe 118 131 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
26 27 

sektor prywatny - fundacje 6 6 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
25 25 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Analizując ilość jednostek gospodarczych pod względem podziału wg sekcji PKD 2007 

widzimy, że najwięcej jednostek gospodarczych działa w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle), następnie w sekcji F (Budownictwo). 
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Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji PKD 2007. 

Lp. Sekcja 

Podmioty gospodarki narodowej 

zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji 

PKD na terenie gminy Izabelin 

Rok 2009 Rok 2010 

1.  
Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5 7 

2.  
Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 1 1 

3.  
Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 149 154 

4.  
Sekcja E 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

6 8 

5.  
Sekcja F Budownictwo 150 154 

6.  
Sekcja G 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
440 463 

7.  
Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 114 111 

8.  
Sekcja I 

Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 
29 31 

9.  
Sekcja J Informacja i komunikacja 59 71 

10.  
Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 44 48 

11.  
Sekcja L 

Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
33 40 

12.  
Sekcja M 

Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
180 192 

13.  
Sekcja N 

Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 
49 58 

14.  
Sekcja O 

Administracja Publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 
6 6 

15.  
Sekcja P Edukacja 47 48 

16.  
Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 61 74 

17.  Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 
22 23 

18.  Sekcja S Pozostała działalność usługowa 73 74 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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2.3.6 Rynek pracy 

Wg najnowszych danych GUS z roku 2009 na terenie gminy Izabelin pracujących w głównym 

miejscu pracy było 1748 osób w tym 1029 mężczyzn i 719 kobiet. Osób bezrobotnych w gminie 

Izabelin w roku 2009 było 244 z czego 105 to były kobiety, a 139 mężczyźni. Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem to 3,6%. 

Działalność produkcyjna zlokalizowana jest przede wszystkim w południowej części Izabelina - 

Mościskach. Swoje siedziby zlokalizowało tutaj wiele firm o charakterze usługowo-produkcyjnym. 

Zrealizowano kilkanaście nowoczesnych inwestycji przemysłowych o znaczeniu ponadlokalnym. Są 

tutaj większe zakłady różnych branż, jak również szereg mniejszych firm produkcyjnych i usługowych. 

Do większych zakładów należy zaliczyć: Laboratorium Kosmetyczne Joanna - producent znanych 

kosmetyków do włosów, Viki Laboratories - producent chemii gospodarczej i kosmetycznej, Uno 

Fresco - producent i dystrybutor bakalii, Kolporter - dystrybutor książek i prasy, Mawi - usługi 

w zakresie fotografii, Tynkbud-1 i Budmar - firmy budowlane. Dużą firmą handlową jest Korporacja 

KGL SA - która jest dystrybutorem tworzyw sztucznych. W Mościskach znajduje się również baza 

magazynowa PKN ORLEN. Prowadzą tutaj działalność także mniejsze firmy takie jak: Metrison - 

branża elektroniczna, Taurus Studio - producent artykułów szkolnych i biurowych, firmy świadczące 

usługi motoryzacyjne, ekologiczne i bankietowe. Wśród innych większych firm prowadzących 

działalność w gminie można wymienić Drukarnię Drukoba, Spółkę W&J Wiśniewski dealera Toyoty, 

Studio Nagrań Dźwiękowych - Izabelin Studio. 
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3 Ocena aktualnego stanu środowiska gminy Izabelin 

3.1 Zasoby wodne 

3.1.1 Wody powierzchniowe 

3.1.1.1 Stan aktualny 

Sieć hydrograficzną na terenie gminy Izabelin stanowią: Kanał Zaborowski, Lipkowska Woda, 

Struga, Kanał Wólczyński. Kanał Zaborowski odwadnia wschodnią część południowego pasa 

bagiennego Kampinoskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się na wschodzie, skąd dalej przez 

Kalisko, wieś Ławy, uroczyska Babia Łąka i Debły oraz Roztokę do Łasicy, do której uchodzi w miejscu 

zwanym Prusakowe, na południe od Dąbrowy Nowej. W rejonie Zaborowa Leśnego kanał łączy się z 

innymi kanałami i ciekami wodnymi wpadającymi do Lipkowskiej Wody i Strugi, biorących swój 

początek na wysokim tarasie w rejonie Mościsk i Starych Babic. Prace nad kanałem rozpoczęto w 

1868 roku i zakończono dopiero w latach 70. XX wieku. W rejonie Roztoki kanał poprowadzony 

naturalną doliną przełomową i przekopano stare koryto, za Roztoką kanał przechodzi przez północny 

pas bagienny Puszczy Kampinoskiej.5 

Informacje dotyczące Koncepcyjnego  projektu odwodnienia podane za A. Skwara 

http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20110530105155.  

Przyczyny podtapiania: Gmina Izabelin leży w naturalnej zlewni Kanału Zaborowskiego, 

lewostronnego dopływu rzeki Łasicy. Głównymi rowami zbierającymi wodę z naszego terenu są: 

Kanał Zaborowski, Rów Opaskowy (Rów Południowy) i Rów Północny. Kanał Zaborowski odbiera 

wody z Hornówka i Izabelina B a powyżej granicy gminy Izabelin zbiera wody z terenów Warszawy, 

Klaudyna i Mościsk. W rejonie Hornówka do kanału wpada ciek Lipkowska Woda prowadzący wody 

ze: Starych Babic, Zielonki, Nowych Babic, Lachtorzewa i Blizne. Mocno zurbanizowany charakter 

górnej części zlewni Kanału Zaborowskiego powoduje, że spływy z opadów są bardzo gwałtowne. 

Rów Opaskowy jest odbiornikiem wód z Truskawia i oczyszczalni ścieków. Został przebudowany w 

latach 1996-97 i na górnym i środkowym odcinku jest w dobrym stanie. Zbyt mała przepustowość 

Kanału Zaborowskiego powoduje, że płynąca nim woda, poprzez zbiornik „Mokre Łąki", napływa do 

Rowu Opaskowego. Rów Północny jest głównym odbiornikiem wód z Izabelina C i Truskawia. W 

wyniku zabudowy terenu dawna trasa spływu wody na terenie Izabelina B i C, została praktycznie 

całkowicie zlikwidowana. Do w/w rowów głównych woda z terenu zlewni dopływała także siecią 

                                                           
5
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Zaborowski  
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rowów bocznych. Prawie wszystkie rowy praktycznie zostały zlikwidowane w wyniku zabudowy lub 

braku konserwacji. Na terenie Izabelina i Hornówka górną warstwę gruntu tworzą przepuszczalne 

piaski a pod nimi zalegają słabo przepuszczalne - gliny lodowcowe i iły. Obecnie wody gruntowe 

występują na głębokości 0,2 - 0,6 m poniżej powierzchni terenu czyli o ok. 1 m. wyżej niż kilka lat 

temu. Na nawodnienie terenu wpływ mają wody gruntowe napływające z sąsiednich zlewni 

topograficznych. Zróżnicowanie ukształtowania terenu spowodowało utworzenie w wielu miejscach 

bezodpływowych wgłębień. W tej sytuacji istotne znaczenie dla gminy Izabelin ma stworzenie i 

utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym sieci urządzeń odprowadzających wodę. 

Założenia Koncepcyjnego projektu odwodnienia powstały na podstawie wnikliwej analizy 

przyczyn podtapiania, jakie mają miejsce w gminie. Projekt podaje propozycje rozwiązań 

technicznych dla zlikwidowania lub złagodzenia tej sytuacji. Zgodnie z umową i późniejszymi 

ustaleniami opracowaniem objęto rejony w miejscowościach: Hornówek (tereny na południe od ul. 

Kurowskiego do ul. Łącznej i tereny w rejonie ulic: Zakątnej, Banacha, Działkowej i Okocimskiej); 

Izabelin B (rejon ulic Rzędziana, Mickiewicza, Bohaterów Kampinosu, Sienkiewicza, Małachowskiego); 

Izabelin (rejon stawu Kozioł i ul. Tetmajera oraz rejon ulic Rynkowej i Langiewicza); Truskaw (rejon ul. 

Lipkowskiej i zbiornika wodnego „Mokre Łąki”). Odwodnienie tych rejonów gminy pomoże uporać się 

z odprowadzaniem wody z jej całego terenu - na zasadzie naczyń połączonych. 

Proponowane rozwiązania techniczne. Aby odwodnić teren Hornówka w rejonie ulic Ks. W. 

Kurowskiego i Łącznej projektant proponuje: przebudowę istniejącego rowu na początkowym 

odcinku 650 m wraz z przebudową przepustu pod ul. Lipkowską; wykonanie nowego odcinka rowu 

długości 400 m wzdłuż południowej granicy terenów zabudowanych (W przypadku braku zgody na 

takie rozwiązanie ze strony Dyrekcji KPN jako rozwiązanie alternatywne należy wykonać rurociąg 

drenażowy poprowadzony na działkach budowlanych wzdłuż ich południowej granicy.); 

odprowadzenie wody z podtopionych działek przy ul. Kurowskiego rurociągami drenarskimi 

poprowadzonymi wzdłuż ulic do rowu „Hornówek". Aby odwodnić teren Hornówka w rejonie ulic: 

Zakątna, Banacha, Działkowa, Okocimska projektant proponuje: wykonanie zbiornika retencyjnego; 

wykonanie wzdłuż ulic Zakątnej, Banacha, Okocimskiej i częściowo Działkowej rurociągów 

drenażowych; w II etapie, wykonanie urządzeń zapewniających odpływ. Aby odwodnić teren 

Izabelina B w rejonie ulic: Rzędziana, Mickiewicza, Bohaterów Kampinosu, Sienkiewicza i 

Małachowskiego projektant proponuje: odprowadzenie wody zgodnie z jej naturalnym spływem tj. 

po trasie Rowu Północnego w kierunku Izabelina C lub skierowanie odpływu do sąsiedniej zlewni 

Kanału Zaborowskiego. Aby odwodnić teren Izabelina C w rejonie ulic Rynkowej i Langiewicza 

projektant proponuje: odbudować rów Północny na długości 200 m poniżej ul. Langiewicza z 

wykonaniem przepustu w tej ulicy, przebudować przepust w ul. Popiełuszki, przeprowadzić 
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renowację rowu na odcinku wzdłuż ul. Ptasińskiego oraz przebudować go na dalszym odcinku. Aby 

odwodnić teren Izabelina C w rejonie stawu Kozioł i ulicy Tetmajera projektant proponuje: zapewnić 

swobodny odpływ wody z rowu do Stawu Kozioł poprzez wykonanie rowu wzdłuż ulicy po jej 

wschodniej stronie; dla zwiększenia retencji należy wykorzystać sąsiednie rozlewisko leśne w tym 

celu należy pogłębić istniejący rów łączący oba zbiorniki; Aby odwodnić teren Truskawia w rejonie ul. 

Lipkowskiej projektant proponuje: przebudowę Kanału Zaborowskiego na terenie Truskawia i poniżej 

do drogi Borzęcińskiej. Problemem realizacji tego rozwiązania jest konieczność wykonania robót na 

terenie KPN. W przypadku braku możliwości przebudowy Kanału Zaborowskiego jako rozwiązanie 

alternatywne projektant proponuje wykonanie wzdłuż grobli zbiornika rurociągu drenażowego z 

odpływem do Rowu Opaskowego. Projekt zawiera też informację na temat możliwości obniżenia wód 

gruntowych. Ukształtowanie terenu w naszej gminie niestety nie pozwala na takie obniżenie wody 

gruntowej, które wyeliminowałoby okresowe stany podtapiania piwnic i podziemnych garaży. Z tym 

zjawiskiem będziemy musieli się zapewne pogodzić, chociaż po wykonaniu prac odwadniających 

powinno ono występować w mniejszym nasileniu. Dużo zależy od współpracy z dyrekcją KPN 

Projektant uznał, że wykonanie systemu odwodnień terenów budowlanych w gminie Izabelin jest 

pilne a jego sprawne działanie będzie zależało od systematycznej konserwacji. Ponieważ prawie 

wszystkie proponowane w koncepcji rozwiązania wiążą się z koniecznością wykonywania robót na 

terenach KPN, wskazane jest porozumienie w tej sprawie z władzami parku. Na spotkaniu z 

mieszkańcami wójt poinformował zebranych, że rozmowy w tej sprawie już się rozpoczęły i koncepcja 

uzyskała wstępną akceptację dyrekcji parku. Dalsze rozmowy będą zależały od decyzji w sprawie 

wyboru wariantów odwodnienia zaproponowanych w projekcie. 

 



 

Mapa 2 Wody powierzchniowe gminy Izabelin 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin 



Na skład chemiczny wód płynących ma wpływ wiele czynników. Są to między innymi: budowa 

geologiczna terenu, rozkład przestrzenny występowania poszczególnych typów roślinności, 

zmienność przestrzenna i czasowa warunków hydrologicznych i hydrogeochemicznych oraz 

działalność człowieka. Generalnie cieki KPN prowadzą wody II i III klasy czystości. Na podwyższenie 

klasy mają głównie wpływ zwiększone zawartości fosforanu oraz zmniejszone zawartości tlenu 

rozpuszczonego. Wartości pH wód płynących na terenie KPN kształtują się w granicach pH 5,0-8,0. 

W ciekach biorących swój początek na Równinie Błońskiej i na jej stokach wartość odczynu jest 

znacznie większa w odcinkach źródłowych niż w pozostałej części płynącej przez pasy zabagnień lub 

wydm. Wzdłuż środkowego i dolnego biegu tego cieku wartości pH systematycznie wzrastają i 

osiągają wartość średnią w KPN wynoszącą pH 7,5. W okresie wegetacyjnym, kiedy szczególnie 

nasilone są procesy biogeochemiczne zachodzące na obszarach podmokłych, widoczny jest spadek 

pH na odcinkach cieków zasilanych przez wody bagienne. Tego typu prawidłowości można zauważyć 

w przypadku Kanału Zaborowskiego w okolicy rezerwatu Żurawiowe. 

Zaobserwowane twardości wód cieków wahają się w granicach od 4,2 do 16 w przypadku 

twardości ogólnej oraz od 2,4 do 10,6 w przypadku twardości węglanowej. Zmiany twardości wód 

płynących są niemal identyczne jak zmiany ich pH. Najmniejsze wartości obserwuje się na terenach 

bagiennych. 

Zawartość wapnia zmienia się nieomal identycznie jak twardość wód. Jego stężenia osiągają 

średnie wartości od około 30mg/l na obszarach bagiennych. Chlorki nie występują w ciekach KPN w 

bardzo wysokich stężeniach. Średnio jest to około 15-20mg/l. Ich większa zawartość w wodach 

płynących jest zauważalna blisko obszarów zurbanizowanych. Zawartość żelaza ogólnego w wodach 

płynących KPN wykazuje silne wahania sezonowe. Zdecydowanie większe zawartości obserwuje się w 

sezonie wegetacyjnym (osiągające 2mg/l). Ma to miejsce szczególnie na obszarach podmokłych. Cieki 

zasilane spod wydm są stosunkowo ubogie w żelazo. W sezonie zimowym, na skutek przemarzania 

podmokłości i zwolnienia tempa procesów biogeochemicznych, zawartości żelaza w wodach 

płynących KPN rzadko przekraczają 0,6mg/l. Podobną zmienność sezonową wykazują stężenia 

siarczanów. Ich wartości są w KPN stosunkowo wysokie i wynoszą od 50 do nawet ponad 300mg/l. 

Związki azotu takie jak amoniak, azotyny i azotany są często traktowane jako wskaźnik 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Jednak procesy biogeochemiczne zachodzące na obszarach 

podmokłych mogą być także ich źródłem. Stężenie amoniaku waha się od 0,25 do 2,0mg/l. 

Największe wartości obserwuje się w źródłowych odcinkach cieków, szczególnie na obszarach 

podmokłych. Maksymalne stężenia azotynów rzędu 0,05-0,5mg/l obserwuje się w górnych i 
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środkowych odcinkach cieków. W dolnych odcinkach rzek stężenie azotynów jest równe 0. Stężenie 

azotanów rośnie powoli wraz z biegiem rzek. 6 

Tabela 5 Informacje o zlewni Kanału Zaborowskiego 

Nazwa cieku 
Dł. Cieku 

[km] 

Powierzchnia 

zlewni 

[km2] 

Średnia wartość 

spadku 

[%] 

Średnie przepływy 

[m3/s] 

Kanał Zaborowski 26,8 169,6 0,04 0,039-0,2 

http://www.kampinoski-pn.gov.pl/ 

3.1.1.2 Zagrożenia 

Do oczyszczalni są doprowadzane przez system kanalizacji sanitarnej ścieki komunalne. GUS7 podaje 

ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: 

� BZT5 (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) 1742 kg/rok 

� ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) 10471 kg/rok 

� Zawiesina 2171 kg/rok 

� Azot ogólny 1798 kg/rok 

� Fosfor ogólny 26 kg/rok 

W porównaniu z rokiem 2008 spadkowi uległa zawartość fosforu  (rok 2008 -  44 kg/rok) oraz 

zawiesiny (rok 2008 - 2960 kg/rok).  Zanotowano jednak wzrost wartości azotu ogólnego, gdyż w roku 

2008 jego wartość była mniejsza niż w roku 2009 wynosiła bowiem 1497 kg/rok. Azot wpływa na 

podatność na eutrofizację wód. BZT5 w roku 2008 wynosiło 1296 kg/rok, ChZT  w roku 2008 wynosiło 

8574 kg/rok, obie te wartości rok później uległy zwiększeniu. Jednocześnie wzrosła liczba ludności 

korzystającej z oczyszczalni z 3948 osób w roku 2008 do 4792 w roku 2009r. Biorąc pod uwagę 

ludność faktycznie zamieszkującą gminę Izabelin, w roku 2008 – 10284, a w roku 2009 – 10422 

wskaźnik korzystania z oczyszczalni dla gminy Izabelin wzrósł , gdyż w roku 2008 wynosił 38,4%, a w 

roku 2009 46%. 

Na jakość wód powierzchniowych mają również wpływ: 

� zanieczyszczenia liniowe generowane przez ruch pojazdów samochodowych (substancje 

ropopochodne). 

� szamba o niewystarczającej szczelności, powodujące zwiększenia zanieczyszczenia wodno – 

gruntowego. 

Konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków wynika z rozbudowy sieci kanalizacyjnej na 

terenie gminy Izabelin i przyłączaniem nowych odbiorców. Obecnie obciążenie oczyszczalni 

                                                           
6
 http://www.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=38 
7
 Stan na rok 2009 i 2008 
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ładunkiem zanieczyszczeń osiągnęło wartości projektowane dla I etapu. W ramach zadania pod 

nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu”  w ramach którego zostanie 

wykonana dokumentacja projektowa i na tej podstawie nastąpi realizacja rozbudowy oczyszczalni 

umożliwiająca zwiększenie wydajności średniej dobowej do Qśrd = 2.200 m3/d i Qmaxd = 2.750 m3/d 

przy założeniu wykorzystania w maksymalnym stopniu istniejącego stanu obiektów i urządzeń. 

Stężenie zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w obliczeniach nowoprojektowanego ciągu 

wynoszą: 

BZT5 = 388 mg O2/dm3 

ChZT = 780 mg O2/dm3 

Zaw.og. = 308 mg /dm3 

Nog = 66 mg N/dm3 

Pog = 8,1 mg P/dm3 

3.1.1.3 Wnioski 

Jednym ze sposobów na poprawienia jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Izabelin jest  

rozbudowa oczyszczalni  oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego, który w konsekwencji przyczyni 

się do likwidacji szamb o niewystarczającej szczelności.  

3.1.2 Wody podziemne 

3.1.2.1 Stan aktualny 

Kampinoski Park Narodowy, który zajmuje znaczną część gminy Izabelin,  położony jest w 

obrębie jednostki hydrogeologicznej typu dolinnego, na obszarze tarasów nadzalewowych i 

zalewowych Wisły. Granicami tej jednostki są: Wisła i Bzura (granica północna i zachodnia), krawędź 

tarasu warszawsko-błońskiego (od południa) i przedmieścia Warszawy (granica zachodnia). Dolina 

Wisły w tym rejonie charakteryzuje się zaznaczającą się w morfologii pasowością wynikającą z 

geologicznej historii jej rozwoju.  

Na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego mamy do czynienia z jednym ciągłym 

poziomem wodonośnym utworzonym przez utwory czwartorzędowe o dużej miąższości od 10 do 50 

metrów i znacznych możliwościach przewodzenia wody (współczynniki filtracji do 60 m/d, 

przewodność wodna do 2000 m2/d). Zwierciadło wód podziemnych opisywanej warstwy wodonośnej 

ma charakter swobodny i tylko w miejscach występowania przewarstwień gliniastych lub ilastych 

możliwe jest lokalne występowanie wód podziemnych o zwierciadle napiętym. Od roku 1998 na 

terenie parku i otuliny prowadzony jest monitoring wód. 
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Zużycie wody ogółem na potrzeby gospodarki i ludności w gminie Izabelin w roku 2009 

wynosiło 334,4 dam3/rok, w tym gospodarstwa domowe zużyły 301 dam3/rok.  

 

Mapa 3 Ocena stanu chemicznego wód podziemnych rok 2009 
Źródło: http://www.psh.gov.pl/stan-srodowiskowy-wod-podziemnych-w-polsce-w-roku-hydrologicznym-2010.html  

Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

Strzałką wskazano JCWPd8 65  w obrębie której leży gmina Izabelin. Stan chemiczny wód 

podziemnych na terenie gminy Izabelin oceniono jako dobry (na mapie oznaczono kolorem 

zielonym). 

Państwowy Instytut Geologiczny w roku 2009 nie prowadził badań jakości wód podziemnych w 

ramach monitoringu operacyjnego. 

Gmina Izabelin leży w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych o numerze 659. 

JCWPd: 65 

Powierzchnia: 807,22 km2 

Region wodny: Środkowa Wisła 

Województwo: mazowieckie 

                                                           
8
 Jednolita Część Wód Podziemnych 

9  http://www.psh.gov.pl 
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Powiaty: Warszawa-Zachód, Sochaczew, Nowy Dwór Mazowiecki. 

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: makroregion północno-

wschodni, region mazowiecki (I), subregion centralny (I1), 

Głębokość występowania wód słodkich ok. 230-250 m 

Symbol całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile: Q, M, Ol, CrZ 

Opis symbolu: W utworach czwartorzędowych występuje jeden poziom wodonośny o różnej 

miąższości (najczęściej 20-30 m, lokalnie więcej), nie będący w łączności hydraulicznej z poziomami 

mioceńskim i oligoceńskim. Pojedynczy (najczęściej) poziom mioceński o miąższości kilkunastu m, 

z reguły nie posiada łączności z poziomem oligoceńskim. W utworach oligocenu występuje najczęściej 

jeden poziom wodonośny, o miąższości około 20 m (lokalnie więcej); poniżej zasolone wody 

występujące w utworach kredy. 

Q, M, Ol, Cr – wody porowe w utworach piaszczystych 

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): poziom w utworach Q – znaczna miąższość utworów 

wodonośnych, wysoka zasobność, wynikająca z dużej odnawialności zasobów; poziom w utworach Ol 

– zasobny, dobrze izolowany od zanieczyszczeń przenikających z powierzchni terenu, 

GZWP występujące w obrębie JCWPd (symbol i numer): 222 Qd , 215A Tr, 215 Tr 

3.1.2.2 Zagrożenia 

Wody podziemne należące do zasobów naturalnych, coraz bardziej zagrożone są 

zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. W szczególności niezbędna jest ochrona znacznych 

obszarów, pod którymi znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. W Polsce jest ich około 180, 

a obszar ich obejmuje ponad 52% powierzchni kraju. Teren gminy Izabelin, zgodnie z klasyfikacją A. S. 

Kleczkowskiego (1990) znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Jest 

to czwartorzędowy zbiornik - GZWP nr 222 – Dolina rzeki środkowej Wisły – Warszawa – Puławy, 

Subniecka Warszawska. GZWP nr 222 jest zaliczany do obszarów najwyższej ochrony (ONO). 

Podstawowym zagrożeniem wód podziemnych są zanieczyszczenia przenikające 

z powierzchni ziemi, zanieczyszczeń gruntu, przenikania wód powierzchniowych czy wód opadowych 

zawierających zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. W miejscach, gdzie brak jest dostatecznej 

izolacji poziomu wodonośnego, następuje szybka wymiana wód, a tym samym przemieszczanie 

zanieczyszczeń. 

3.1.2.3 Wnioski 

Na stan wód podziemnych wpływa: 

� niewłaściwie zabezpieczone stacje i magazyny paliw, 
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� zanieczyszczone wody powierzchniowe (infiltracja do warstw wodonośnych), 

� zanieczyszczenia atmosfery  

� nieszczelne zbiorniki ściekowe, 

� szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. 

3.2 Powietrze atmosferyczne 

3.2.1 Emisja, emisja niska i imisja 

3.2.1.1 Stan aktualny 

Na poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu mają wpływ wielkość napływowej i lokalnej 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, warunki klimatyczne i topografia terenu. Głównymi źródłami 

zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy Izabelin są rozproszone źródła emisji z sektora 

komunalno – bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów na 

drogach występujących na terenie gminy Izabelin.  

Substancjami zanieczyszczającymi, mającymi największy udział w emisji zanieczyszczeń, 

pochodzącymi z procesów spalania energetycznego są: tlenki azotu(NO-NO2), dwutlenek siarki (SO2), 

tlenek węgla (CO) i pyły. 

Od środków transportu największy udział w emisji mają: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO-NO2) 

i benzen (C6H6). 

Najbliższy punkt monitoringu jakości powietrza, gdzie znajduje się stacja pomiarowa położony jest na 

terenie sąsiedniej gminy - Kampinos w  sołectwie Granica. Na terenie strefy warszawsko -

sochaczewskiej gdzie znajduje się gmina Izabelin nie wykazano przekroczeń norm dopuszczalnych 

zanieczyszczenia powietrza. Jest to strefa w klasie A10 pod względem dwutlenku siarki (SO2), 

dwutlenku azotu (NO2), pyłu (PM10),benzenu (C6H6), tlenku węgla( CO), ołowiu (Pb).11 

 W przypadku stężeń ozonu  dla ochrony zdrowia i roślin oraz benzo/a/pirenu dla ochrony 

zdrowia strefa warszawsko – sochaczewska znajduje się w klasie C12. Przyczyną przekroczeń jest 

komunikacja oraz indywidualne paleniska domowe. W pomiarach zostały przekroczone poziomy 

docelowe – mają być one osiągnięte w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 

działań technicznych i technologicznych. Poziom ten określa się w celu zapobiegania lub ograniczenia 

szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie lub środowisko jako całość. 

Emisja niska 

                                                           
10 Klasa A -stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 
długoterminowych 
11 Raport ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim 
12 Klasa C – stężenie zanieczyszczeń na terenie strefy przekracza poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji; w przypadku 
gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych 
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Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi 

lokalnie poważny problem, w szczególności na terenach wiejskich. Źródła niskiej emisji są bardzo 

rozproszone. Charakteryzują się także sezonowością – wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym zaś w 

lecie ich znaczenie jest niewielkie.  

Imisja zanieczyszczeń, ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez środowisko; jest 

miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowaną jako stężenie zanieczyszczeń w powietrzu 

(wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, np. ditlenku siarki, na jednostkę objętości 

powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszczeń — ilość danego zanieczyszczenia 

osiadającego na powierzchni ziemi. 

3.2.1.2 Zagrożenia 

Gmina Izabelin charakteryzuje się stosunkowo czystym powietrzem atmosferycznym. Głównym 

źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest przemysł, kotłownie lokalne i paleniska 

indywidualne oraz transport. W strukturze zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dominują 

zanieczyszczenia pyłowe i gazowe pochodzące z procesów energetycznego spalania paliw stałych, 

głównie węgla kamiennego, koksu i drewna. 

Aktualne zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu i ołowiu wzdłuż tras komunikacyjnych są znikome i nie 

stwarzają zagrożenia dla środowiska. Tym niemniej w przypadku nasilenia (wzrostu ) ruchu kołowego 

może nastąpić pewne zagrożenie dla wypasu bydła w pobliżu tych dróg oraz uprawy warzyw , a na 

terenach zabudowanych może zagrażać zdrowiu ludzi 

3.2.1.3 Wnioski 

� W związku ze specyficznym położeniem gminy w otulinie i granicach KPN obowiązujące zapisy 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjmują, iż zarówno istniejące, jak 

również projektowane obiekty wyposażone będą we własne, indywidualne źródła ciepła, przy 

zaleceniu, iż zaopatrzenie w ciepło winno dobywać się w oparciu o nieszkodliwe czynniki 

grzewcze  w postaci gazu ziemnego, oleju niskosiarkowego, energii elektrycznej lub w oparciu o 

źródła energii odnawialnej. W nowo sporządzanych planach miejscowych dodatkowo pojawiają 

się zakazy używania  paliw stałych za wyjątkiem kominków. Celem powyżej opisanych działań jest 

ograniczenie emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, 

� Ponadto należy dążyć do poprawy układów komunikacyjnych z jednoczesnym utrzymaniem 

dobrego stanu nawierzchni dróg i stawiania ostrych rygorów w zakresie zanieczyszczeń 

pochodzących z procesów spalania benzyny i ropy. 
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3.3 Powierzchnia ziemi 

3.3.1 Gleby 

3.3.1.1 Stan aktualny 

Gleby na terenie gminy Izabelin mają genezę związaną ściśle 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 bielicowe oraz gleby rdzawe wykształcone na utworach piaszczystych o różnej genezie. 

Stanowią one głównie kompleks żytni słaby lub żytnio-łubinowy, 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 gminy zalicza się do dwóch regionów glebowo-rolniczych (Barański, Oczoś, 1983). 

Południowo-wschodnia 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 tam gleby kompleksów pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i 

żytniego dobrego. Występują w nich czarne ziemie, gleby brunatne wyługowane oraz 

pseudobielicowe, wytworzone w większości z utworów pyłowych. Gleby regionu, szczególnie czarne 

ziemie zostały w znacznej części zmeliorowane. Pozostała część gminy 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 słabego i żytniego bardzo słabego. Region 

charakteryzuje się dużą lesistością oraz dużym udziałem użytków zielonych. 

3.3.1.2 Zagrożenia 

Głównym zagrożeniem powierzchni ziemi są erozja, odpady, zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych. Negatywny wpływ na powierzchnię ziemi może mieć również postępująca 

urbanizacja i osadnictwo, między innymi ze względu na zmianę sposobu użytkowania gleby, 

powstawanie odpadów, wytwarzanie ścieków. Szczegółowe informacje na temat odpadów na terenie 
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powiatu zawiera  Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 z 

perspektywą na lata 2015-2021  

Erozja gleb to proces niszczenia (zmywania, żłobienia, wywiewania) wierzchniej warstwy 

gleby wywołany siłą wiatru i płynącej wody. Erozję gleb przyspiesza działalność człowieka. W 

zależności od bezpośredniego czynnika sprawczego wyróżnia się miedzy innymi erozję: wietrzną 

(eoliczną), wodną. 

3.3.1.3 Wnioski 

Główne zagrożenia dla powierzchni ziemi na terenie gminy Izabelin to: 

• erozja,  

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych  

• urbanizacja i osadnictwo. 

Erozji wietrznej i wodnej można  przeciwdziałać m. in. poprzez ochronę szaty roślinnej.  

3.3.2 Zasoby surowców naturalnych 

Na terenie gminy nie stwierdza się udokumentowanych złóż kopalin. 

3.4 Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

3.4.1 Lasy 

Obszar gminy Izabelin chlubi się nieskażonym środowiskiem naturalnym. Wysokie walory 

przyrodniczo krajobrazowe związane z występowaniem Kampinoskiego Parku Narodowego stanowią 

wspaniałe zaplecze turystyczne.  

Krajowy Program Zwiększania Lesistości zakłada zwiększanie lesistości kraju jako jeden z 

ważniejszych elementów polityki leśnej państwa (1997). Konsekwentna realizacja celów tej polityki 

powinna zapewnić zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050. W tej mierze 

z lesistością na poziomie 73,5 % gmina Izabelin prezentuje się wyjątkowo dobrze. 

Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny, którymi są: 

� funkcje ekologiczne (ochronne) – zapewniające stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb 

przed erozją, kształtują klimat, stabilizują układ atmosfery, tworząc warunki do zachowania 

gatunków i ekosystemów, zachowując różnorodność i złożoność krajobrazu, 

� funkcje produkcyjne – polegające na pozyskiwaniu drewna z zachowaniem odnawialności, 

prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz rozwijaniu turystyki, 
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� funkcje społeczne – które służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych 

i rekreacyjnych dla społeczeństwa.  

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego 

oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. 

Ważnym czynnikiem w rolniczym krajobrazie stanowią zalesienia i zadrzewienia, które 

wzbogacają przyrodę i odgrywają ważną role biocenotyczną. Lasy spełniają znaczna rolę w 

likwidowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Absorpcja pyłów wynosi w nich 30-50 % (1 ha 

buczyn pochłania średnio 70 ton pyłów), a także następuje absorpcja substancji gazowych (np. w 

olszynach do 85 % azotanów, fluoru i dwutlenku siarki). Ważnym elementem jest tłumienie fal 

akustycznych (w łęgach na odległość 100 m od źródła dźwięku) wynosi od 70-90%. 

3.4.2 Formy ochrony przyrody 

Zgodnie z art.6.1 Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) formami ochrony przyrody są: 

1) parki narodowe; 

2) rezerwaty przyrody; 

3) parki krajobrazowe; 

4) obszary chronionego krajobrazu; 

5) obszary Natura 2000; 

6) pomniki przyrody; 

7) stanowiska dokumentacyjne; 

8) użytki ekologiczne; 

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Na terenie gminy Izabelin występują następujące formy ochrony przyrody: Kampinoski Park 

Narodowy, Obszar Natura 2000 PLC140001, pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów. 

3.4.2.1 Kampinoski Park Narodowy13 

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na 

którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. 

                                                           
13

 http://www.kampinoski-pn.gov.pl/ 
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Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów 

i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu 

zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk 

roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 

Kampinoski Park Narodowy został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 

stycznia 1959 roku (Dz.U. nr 17 poz. 91).  

Kampinoski Park Narodowy leży w województwie mazowieckim tuż przy północno 

zachodnich rogatkach Warszawy. Obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły 

w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Jest jednym z dwu parków narodowych w świecie 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Takie położenie nie jest bez znaczenia dla 

Warszawy. Przy wiatrach wiejących głównie z zachodu, statystycznie co trzy dni nad miasto 

nawiewane jest świeże powietrze znad Puszczy Kampinoskiej, jest więc ona "Zielonymi płucami 

Warszawy". 

Obszary ochrony ścisłej. Ochrona ścisła (bierna) polega na całkowitym pozostawieniu 

wytypowanego obszaru siłom przyrody i sprowadza się do zaniechania jakiejkolwiek ingerencji 

człowieka. Ochroną tą w Parku objęto 22 obszary. Są to dawne tzw. rezerwaty ścisłe, obecnie 

określane jako obszary ochrony ścisłej (o.o.ś.), które zajmują łącznie areał 4 636 ha (12% obszaru 

Parku). Poszczególne obszary mają własne nazwy, określoną stałą powierzchnię i granice oraz 

sprecyzowany cel ochrony. Ochrona ścisła gwarantuje swobodny przebieg procesów ekologicznych. 

W ekosystemach leśnych prowadzi to do naturalnej przemiany składu gatunkowego lasu poprzez 

formy przejściowe coraz bardziej dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych oraz glebowo-

siedliskowych. 

Ustanowiona w 1977 r. strefa ochronna wokół Parku, zwana otuliną, ma powierzchnię 37 756 

ha. Ponad 70% powierzchni Parku zajmują lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, 

a dominującym siedliskiem bór świeży. W krajobrazie Parku, niezwykle urozmaiconym, dominują dwa 

kontrastujące ze sobą elementy - wydmy i bagna. Park jest obszarem sieci NATURA 2000 oraz 

Rezerwatem Biosfery (UNESCO MaB ). 

Wydmy są najważniejszym elementem budowy terenu Puszczy. Występują one w dwóch 

formach: łukowej (parabolicznej) oraz wałów wydmowych. Najczęściej spotykane są wydmy 

paraboliczne, o zwróconym ku wschodowi czole i ramionach wyciągniętych ku zachodowi 

i północnemu zachodowi. 

Tereny bagienne powstały w odciętych od głównego nurtu korytach Prawisły. W zbiornikach 

stojących następowało odkładanie się substancji organicznej i postępował proces wypłycania się. 

Żyzne i wilgotne podłoże opanowywała roślinność bagienna i szuwarowa. Z ich obumarłych 
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szczątków zaczęły tworzyć się pokłady torfu, co doprowadziło do powstania torfowisk niskich. 

W późniejszych okresach część z nich została opanowana przez roślinność leśną - bagienne lasy 

olchowe i brzozowe, reszta pozostała w stanie otwartym. Pierwotne stosunki przyrodnicze zakłócił 

dopiero na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci człowiek, przez osuszenie i zamianę bagien na łąki i 

pastwiska.  

 W Kampinoskim Parku Narodowym dominują lasy (ok.71 %), a wśród nich bory mieszane. 

Bory sosnowe są reprezentowane przez oba geograficznie zróżnicowane zespoły: goryszowy i rzadszy 

modrzaczkowy, na wilgotniejszych siedliskach wykształca się zespół boru trzęślicowego. Wszystkie 

przejawiają tendencję przekształcania się w bory mieszane świeże i wilgotne. Cechy suchego boru 

chrobotkowego ujawniają tylko zbiorowiska z młodym drzewostanem, najczęściej po zalesieniach 

przewiewanych piasków (np. na Białych Górach). Zespół ten ustępuje w miarę dojrzewania i starzenia 

drzewostanu. Jeszcze rzadszy jest bór bagienny, jednak niezwykle cenny ze względu na obecność 

chamedafne północnej Chamaedaphne calyculata, reliktu polodowcowego na najliczniejszym w 

Polsce stanowisku oraz subborealny charakter zespołu. Lasom liściastym prognozuje się zwiększanie 

powierzchni, przede wszystkim trzem postaciom wilgotnościowym grądu; większość zalesień 

porolnych to potencjalne siedliska i stadia inicjalne grądów. Zbiorowiska olszyn nie powiększą swych 

potencjalnych areałów, jedyne zmiany następują drogą sukcesji lasu, kosztem otwartych zbiorowisk 

wielkoturzycowych, poprzez łozowiska do zespołu olsu, a potem przekształcanie go w łęg olszowy na 

skutek obniżania poziomu wody. Znamienną cechą lasów Puszczy Kampinoskiej jest występowanie 

dąbrowy świetlistej, co na piasku wydmowym jest niezwykłą rzadkością. Możliwość wykształcenia 

tego najbogatszego florystycznie i jedynego kserotermicznego zespołu leśnego na stromych 

południowych i wschodnich stokach wydm da się wytłumaczyć skumulowaniem żyznych cząstek, 

zwłaszcza węglanu wapnia przez eoliczną sedymentację oraz usytuowanie bezpośrednio obok bagien 

i torfowisk zapewniające obfite opady poziome przez kondensację pary wodnej. Na tarasach 

aluwialnych Wisły i Bzury trafiają się relikty łęgów nadrzecznych: wiązowego, wierzbowego i 

topolowego, którego najwartościowszym fragmentem jest uroczysko Ruska Kępa przy moście 

modlińskim przez Wisłę. 

Różnorodność roślinności poza lasem wynika ze zróżnicowania siedlisk, rozmieszczonych w 

drobnej mozaice. Jest więc wiele zespołów wód otwartych powierzchniowych i podwodnych, 

szuwarów, turzycowisk wysokich, torfowisk niskich, przejściowych, a nawet wysokich, łąk wilgotnych 

i świeżych, pastwisk, psiar i wrzosowisk, muraw napiaskowych i kserotermicznych oraz duża grupa 

zespołów chwastów polnych. W Puszczy Kampinoskiej odnotowano łącznie 118 zespołów roślinnych. 

Dotychczas stwierdzono występowanie na terenie Puszczy Kampinoskiej (Park z otuliną) około 1370 

gatunków roślin naczyniowych, z tego liczba gatunków paprotników wynosi 35, a roślin nasiennych 
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około 1335. Liczba gatunków chronionych całkowicie wynosi 74, a chronionych częściowo 20. 

Ponadto 11 innych gatunków z krajowej listy gatunków chronionych występuje przypadkowo, na 

zasadzie ucieczki z hodowli. Znacznie słabiej zbadana jest flora roślin zarodnikowych niższych. 

Kobendza (1930) podaje 10 gatunków śluzowców i 115 gatunków mszaków, z czego 1 pod ochroną 

ścisłą, a 23 częściową. Porosty Puszczy Kampinoskiej opracowała Zielińska (1967) wymieniając 146 

gatunków, w tym 1 podlegający ochronie częściowej – płucnicę islandzką Cetraria islandica oraz 43 

obecnie pod ochroną ścisłą (lista), m.in. cztery gatunki brodaczek Usnea pl.sp.. Świat grzybów 

reprezentuje zapewne największa liczba gatunków, jednak jest najsłabiej zbadany; zarejestrowano 7 

gatunków pod ochroną ścisłą  

Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego ze względu na swą specyficzną mozaikę środowisk 

o skrajnie odmiennych warunkach (np. żyzności i wilgotności gleby, rzeźby terenu, zbiorowisk 

roślinnych) stwarza dogodne warunki do życia wielu gatunkom zwierząt m.in. stanowi cenny teren 

lęgowy ptaków i ważne miejsce na trasie ich wędrówek. Stan poznania fauny KPN jest 

niezadowalający, udokumentowanych zostało jedynie niecałe 3000 gatunków co stanowi do 20% 

szacowanej liczby ogólnej dla tego regionu (ok.16 000 gatunków). Wśród nich występuje 220 

gatunków chronionych (lista gatunków chronionych). Najsłabiej poznana jest fauna bezkręgowa, 

wiele grup tych zwierząt nigdy nie było badanych. O jej potencjalnym bogactwie świadczy fakt, że 

wśród dotychczas zbadanych gatunków mamy: 22 gatunki zagrożone, 28 gatunków objętych ochroną 

prawną, 13 gatunków nowych dla nauki i 16 gatunków nowych dla Polski oraz wiele nowych dla 

Mazowsza.  

Z powodu swej różnorodności biologicznej obszar KPN jest jedną z najważniejszych ostoi 

fauny niżu polskiego, został także uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery, a przez Parlament 

Europejski za ostoję ptaków o randze europejskiej. 

Gromada: Ssaki, Mammalia : 52 gatunki, 65% fauny Polski, z czego 3 gatunki są efektem 

reintrodukcji: 

• łoś Alces alces - 11.08.1951 r., przywiezione z Białorusi 2 byki, klępę i 2 łoszaki 

zapoczątkowały powstanie stabilnej populacji, która obecnie liczy około 115-120 osobników) 

• bóbr europejski Castor fiber - w kwietniu 1980 r. wypuszczonych zostało 7 osobników (1 

para starych, 1 para dwuletnich, 2 roczne samice i 1 roczny samiec) odłowionych na Pojezierzu 

Suwalskim. Obecnie na terenie KPN mamy 26 stanowisk bobra (szacunkowo około 80 osobników).  

• ryś Lynx lynx - w grudniu 1992 r. rozpoczęto program reintrodukcji w ramach którego 

osobniki rysia (urodzone w ogrodach zoologicznych i bezpłatnie przekazane KPN) były po 

wcześniejszej aklimatyzacji w leśnej wolierze uwalniane w środowisku naturalnym. Celem programu 
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jest stwierdzenie, czy drapieżniki urodzone i wychowane w niewoli są w stanie zaadoptować się w 

naturze i wypełnić niszę wielkiego drapieżnika. 

3.4.2.2 Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o 

szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 

rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 

jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Tabela 6 Pomniki przyrody na terenie gminy Izabelin 

Lp. Miejscowość Lokalizacja 
Nazwa 

gatunkowo 
polska 

Nazwa 
gatunkowa 

łacińska 

Obwód 
(cm) 

Wysokość 
(m) 

1. Laski Skarb Państwa/ w 
zadrzewieniu drogi W-wa 
– Truskaw, po jej 
południowej stronie, 
obok cmentarza 
Poległych w 1939 r. 

Brzoza 
czarna 

Betula 
obscura 

90 16 

2. Sieraków Przy zabudowaniach 
strażnicówki Sieraków 

Dąb 
szypułkowy 

Quercus 
robur 

360 24 

3. Izabelin ul. Sienkiewicz p. Józef 
Panas/ obok budynku 65 

Dąb 
szypułkowy 

Quercus 
robur 

330 25 

4. Izabelin Kampinoski Park 
Narodowy/w ogrodzeniu 
leśniczówki, przy drodze 
Laski – zakład 
Ociemniałych - Klaudyn 

Dąb 
szypułkowy 

Quercus 
robur 

325 28 

5. Izabelin Skarb Państwa/na stoku 
wydmy, w odległości 30 
m na południe od Alei 3 
go Maja, naprzeciw 
skrzyżowania z Tetmajera 

Dąb 
szypułkowy 

Quercus 
robur 

250 16 

6. Izabelin Sienkiewicza 65 Dąb 
szypułkowy 
– 2 szt. 

Quercus 
robur 

305,330 18-20 

7. Sieraków Kampinoski Park 
Narodowy w zachodniej 
części wsi, w pobliżu 
boiska, dz. nr ew. 139 

Dąb 
szypułkowy 

Quercus 
robur 

480 20 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. (Dz. .Urz. Woj. Maz. .Nr 124, poz.3636) 
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3.4.2.3 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników 

różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod 

względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 

1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do 

polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:  

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),  

• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).  

Na terenie gminy Izabelin w ramach sieci Natura 2000 występuje Puszcza Kampinoska  

PLC140001 

 

Mapa 4 Obszar Natura 2000 PLC140001 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl 

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 -OSO  

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000  - SOO  
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3.4.2.3.1 Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001 

Informacje dotyczące obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001 opracowano na 

podstawie strony http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLC140001.pdf. 

Powierzchnia : 37640.5 ha 

Kod obszaru : PLC140001 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:  

OSO + SOO (na mocy obu dyrektyw) 

Status obszaru :  

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]  

Propozycje zmian :  

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska jako obszar specjalnej ochrony ptaków 

oraz zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk - ta sama 

powierzchnia, ten sam kod obszaru. 

Ostoja znajduje się na Nizinie Środkowomazowieckiej i obejmuje duży kompleks leśny - Puszczę 

Kampinoską. Obszar ten ma duże znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej centralnej 

Polski. Unikatem przyrodniczym na skalę europejską są występujące na terenie ostoi wydmy 

śródlądowe, które tworzą tu dwa pasy wydmowe przecinające równoleżnikowo całą Puszczę - 

północny i południowy. Wydmy sięgają tu do 30 m wysokości względnej i prezentują różne formy 

morfologiczne: łuki, parabole, wały, grzędy i zespoły wydmowe. Na przemian z pasami wydm 

występują pasy bagienne - północny i południowy. Na terenie Parku lasy zajmują około 70% 

powierzchni. Na wydmach dominują drzewostany sosnowe z domieszką gatunków liściastych, 

głównie dębów i brzóz. Strome południowe i wschodnie zbocza wydm porastają dąbrowy świetliste i 

grądy. Natomiast tereny bagienne pokrywają szuwary, turzycowiska, łąki i lasy liściaste, tworzące 

drzewostany olszowe, łęgowe i grądowe. Głównym ciekiem wodnym obszaru jest zmeliorowana 

rzeka Łasica z systemem kanałów. Na terenie ostoi zidentyfikowano 14 typów siedlisk cennych z 

europejskiego punktu widzenia, z których największą powierzchnię zajmują łąki użytkowane 

ekstensywnie (6,8%) i priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (6,0%). Równie 

cenne są fragmenty starych drzewostanów o charakterze puszczańskim z powalonymi drzewami, 

występujące m.in. w obszarach ochrony ścisłej - Sieraków, Granica, Krzywa Góra i Nart. Szczególnie 

dużym bogactwem charakteryzuje się flora Puszczy. Jednymi z najcenniejszych roślin Parku są relikty 

polodowcowe, takie jak zimoziół północny i chamedafne północna, która ma tutaj najliczniejsze 

stanowisko w Polsce. Występuje tu również gatunek endemiczny Polski - brzoza czarna. Spośród 

ssaków cennych dla UE występują tu trzy gatunki nietoperzy - mopek, nocek łydkowłosy i nocek duży, 
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oraz wydra i reintrodukowane od 1992 roku rysie. Puszcza Kampinoska jest również ostoją ptasią o 

randze europejskiej. Bytują tu 3 gatunki ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi ora 43 gatunki ptaków 

cennych dla ochrony europejskiej przyrody. Na obszarze ostoi występuje co najmniej 1% populacji 

krajowej bociana czarnego, sowy błotnej i trzmielojada. Teren ten jest również ważną ostoją 

derkacza. 

Interpretacja turystyczna :  

Ostoja znajduje się na obrzeżach Warszawy. Stolica jest dogodnym punktem wypadowym w okolice 

ostoi, ze względu na dużą bazę noclegowa i gastronomiczną. Do wschodniej części ostoi można 

dotrzeć komunikacją podmiejską z Warszawy, natomiast do pozostałych części ostoi najlepiej dotrzeć 

autobusami PKS z Warszawy lub Nowego Dworu Mazowieckiego. Na terenie ostoi możemy zatrzymać 

się na nocleg w Julinku w dawnej Bazie Cyrkowej, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łubcu lub 

w Szkole Instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP w Starej Dąbrowie. Na obrzeżach ostoi funkcjonuje 

kilka gospodarstw agroturystycznych m.in. w Korfowym, Zawadach, Roztoce, Pasikonikach i 

Kampinosie. Do największych atrakcji krajoznawczych w okolicy Puszczy Kampinoskiej należy Dworek 

w Żelazowej Woli, w którym urodził się Fryderyk Chopin. Obecnie znajduje się tu muzeum 

kompozytora, a w sezonie odbywają się tu Koncerty Chopinowskie. Warto odwiedzić również 

cmentarz - mauzoleum w Palmirach, na którym pochowane są ofiary egzekucji dokonywanych przez 

hitlerowców w Puszczy Kampinoskiej w czasie II wojny światowej. Miłośnicy kolei na pewno nie 

ominą Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, w którym można podziwiać jeden z 

największych w Europie zbiorów taboru kolei wąskotorowych. W lecie można również wybrać się na 

wycieczkę pociągiem wąskotorowym z Sochaczewa do Wilcz Tułowskich. Na terenie Kampinoskiego 

Parku Narodowego wyznaczonych jest wiele znakowanych pieszych szlaków turystycznych oraz tras 

rowerowych m.in. Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej biegnący z Dziekanowa Leśnego do Brochowa. 

Poznawanie przyrody Parku ułatwią również ścieżki dydaktyczne m.in. "Puszczańską Ścieżką do 

leśnego Ogródka Botanicznego", "Wokół Opaleniń i "Dolinką Roztoki". Możliwe jest również 

uprawianie turystyki konnej na określonych trasach po uzyskaniu zezwolenia Parku. 

Formy ochrony przyrody: Kampinoski Park Narodowy [ park narodowy ], Puszcza Kampinoska 

[rezerwat biosfery UNESCO MAB ],  

Siedliska: wydmy śródlądowej z murawami napiaskowymi, suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion 

glaucae), murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 

storczyków, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 
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torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , górskie i 

nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe 

sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), bory i lasy 

bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne). 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki 

priorytetowe): 

ptaków: batalion, bączek, bąk, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, bocian biały, 

bocian czarny, czapla biała, derkacz, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł 

zielonosiwy, gąsiorek, jarząbek, jarzębatka, kropiatka, lelek, lerka, mewa mała, muchołówka biało 

szyja, muchołówka mała, orlik krzykliwy, ortolan, orzełek włochaty, rybitwa białoczelna, rybitwa 

czarna, rybitwa zwyczajna (rzeczna), podróżniczek, sowa blotna, świergotek polny, trzmielojad, 

włochatka, zimorodek, żuraw, zielonka, 

ssaków: bóbr europejski, mopek, nocek duży, nocek łydkowłosy,wydra, ryś, 

bezkręgowców: czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek 

telejus, poczwarówka jajowata, poczwarówka zwężona, przeplatka aurinia 

płazów: kumak nizinny, traszka grzebieniasta 

ryb: piskorz 

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe: podejźrzon 

pojedynczy, leniec bezpodkwiatowy , sasanka otwarta , starodub łąkowy, dzwonecznik wonny. 

3.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej 

Różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej) 

wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową ( zróżnicowanie gatunków) oraz ponadgatunkową 

(różnorodność ekosystemów i krajobrazów).Ochrona różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej 

polega m.in. na spójnej europejskiej sieci ekologicznej pod nazwą Natura 2000. Działania mające na 

celu ochronę różnorodności biologicznej na terenie gminy to: 

� Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz władz szczebla lokalnego, 

między innymi poprzez promowanie zagadnień różnorodności biologicznej w ramach szkoleń i 

kampanii informacyjnych oraz poprawę komunikacji społecznej w zakresie zrozumienia celów i 

skutków ochrony różnorodności biologicznej, 
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� Propagowanie umiarkowanego użytkowania zasobów biologicznych i praktyk oszczędnego i 

rozsądnego gospodarowania, tak by nie niszczyć zasobów przyrody  ponad niezbędne 

potrzeby, a także wskazywanie na lokalne korzyści z zachowania różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej, 

� Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych, jako 

narzędzia ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów biologicznych, z uwzględnieniem 

Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, 

� Zapewnienie skutecznego przeciwdziałania wprowadzaniu gatunków, które mogą zagrażać 

integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk lub stanowić zagrożenie dla gatunków 

rodzimych. 

3.4.4 Zagrożenia obszarów chronionych 

 Wszystkie zagrożenia środowiska przyrodniczego, dotyczą również obszarów chronionych. 

Część tych zagrożeń może być jednak szczególnie groźna właśnie dla takich obszarów. Na terenie 

gminy ich ilość nie jest wielka a ich intensywność nie jest zbyt wysoka. Tym niemniej kilka z nich 

występuje i w większości są pochodzenia antropogenicznego. Do najważniejszych zaliczyć należy: 

� zagrożenia pożarowe obszarów leśnych i torfowisk, 

� urbanizacja obszarów cennych przyrodniczo, 

� zagrożenia związane z gospodarką komunalną, 

� nadmierna eksploatacja przez turystykę i rekreację obszarów o wyjątkowej 

atrakcyjności. 

Zagrożenia obszaru Puszcza Kampinoska PLC140001 wyszczególnione w Standardowym Formularzu 

Danych: 

� urbanizacja związana z sąsiedztwem dużej aglomeracji miejskiej, 

� zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej, w tym użytkowania łąk ( co powoduje bardzo 

szybką sukcesję roślinności na terenach otwartych, prowadzącą do zaniku wielu zbiorowisk 

nieleśnych i co za tym idzie, do ubożenia fauny) 

� trwający od kilkudziesięciu lat spadek poziomu wód gruntowych 

� penetracja terenu przez ludzi (zbiór grzybów, niszczenie gniazd ptaków drapieżnych) 

� zaśmiecanie terenu. 

3.4.5 Ochrona obszarów chronionych 

W parku narodowym zabrania się: 
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♦ budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem 

obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego, 

♦ chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci 

młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, 

zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc 

rozrodu, 

♦ polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych 

♦ pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów, 

♦ użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian 

obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody, 

♦ zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody, 

♦ pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i 

zwierząt, minerałów, 

♦ niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów, 

♦ palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z 

wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, 

♦ prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony, 

♦ stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów, 

♦ zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

przez dyrektora parku narodowego,  

♦ połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie 

♦ ochrony lub zadaniach ochronnych, 

♦ ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i 

tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,  

♦ wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony,  

♦ ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na 

nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez 

dyrektora parku narodowego, 19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i 

innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją 
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ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną 

bezpieczeństwa i porządku powszechnego, 

♦ zakłócania ciszy, 

♦ wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

♦ biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, 

♦ prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, 

♦  wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do 

♦ spraw środowiska, 

♦  wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

♦  organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku 

narodowego. 

Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznacza się obszary Natura 2000, polegają na zachowaniu tych siedlisk i gatunków, a w 

szczególności na: 

• przeciwdziałaniu zagrożeniom biotycznym i abiotycznym; 

• zachowaniu odpowiednich i poprawieniu niewłaściwych stosunków wodnych dla siedlisk 

przyrodniczych; 

• eliminowaniu obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających rodzimym gatunkom; 

• tworzeniu dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin i zwierząt; 

• uwzględnieniu w gospodarce, w szczególności leśnej, rolnej, wodnej i rybackiej, ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt; 

• inicjowaniu procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności; 

• utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego w ekosystemach łąkowych przez wykaszanie 

roślinności, wypas zwierząt oraz usuwanie drzew i krzewów; 

• renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt; 

• reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt; 

• tworzeniu i utrzymaniu korytarzy umożliwiających migracje zwierząt; 

• regulacji liczebności populacji roślin i zwierząt w celu zachowania równowagi wśród 

gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000; 

• umożliwianiu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych dla utrzymania siedlisk 

przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt we właściwym stanie ochrony siedliska lub 

gatunku lub dla przywracania ich właściwego stanu; 
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• wykonywaniu zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz właściwego stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt; 

• przywróceniu i utrzymaniu właściwego składu gatunkowego drzewostanów zgodnego z 

rodzajem siedliska; 

• prowadzeniu gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt. 

Obiekty uznawane za pomniki przyrody chronione są ze względu na szczególną wartość 

przyrodniczą, jak wielkość, pokrój czy wiek, naukową, kulturową, historyczną lub estetyczną i 

krajobrazową. Dla zapewnienia pomyślności i bezpieczeństwa chronionemu obiektowi przyrody 

wprowadza się pewne zakazy, za których naruszenie grozi kara aresztu albo grzywny. 

W stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody zabrania się: 

1. wycinania, niszczenia, pozyskiwania, uszkadzania i podkopywania; 

2. zrywania kory, pączków, kwiatów, owoców i liści; 

3. rycia napisów lub znaków, umieszczania tablic, ogłoszeń nie związanych z ochroną tych 

drzew; 

4. wchodzenia na drzewa; 

5. usuwania i niszczenia pokrywy glebowej, palenia ognisk oraz zanieczyszczania terenu różnego 

rodzaju odpadami i innymi nieczystościami; 

6. oddziaływania na drzewa w jakikolwiek sposób nie związany z ich ochroną. 

Oprócz ochrony zachowawczej, dla zachowania walorów niektórych pomników przyrody stosuje się 

ochronę czynną, czyli ingerowanie w przyrodę w celu zachowania jakiejś wartości, która zniknęłaby w 

następstwie zachodzących procesów. W stosunku do drzew i krzewów pomnikowych ustalenie 

czynnej ochrony ma na celu zachowanie pierwotnych cech, ponieważ drzewa te z wiekiem tracą 

ogólną odporność zarówno na oddziaływanie czynników atmosferycznych , biologicznych, jak i tych, 

spowodowanych działalnością człowieka. 

3.5 Infrastruktura techniczna 

3.5.1 Gospodarka wodno – ściekowa 

3.5.1.1 Zaopatrzenie w wodę 

 Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej zgodnie z danymi GUS z roku 2009 wynosi 

87,9 km. Sieć wodociągowa posiada 1198 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania. W 2009 dostarczono gospodarstwom domowym wodę w ilości 301 dam3 

w porównaniu z rokiem 2008, gdzie dostarczono wodę w ilości 298,9 dam3. W dostarczaniu wody do 
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gospodarstw domowych zaznacza się więc niewielka tendencja wzrostowa. Na terenie gminy Izabelin 

z sieci wodociągowej korzysta 5891 osób, co stanowi 56,5% ludności. 

3.5.1.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Dane o sieci kanalizacyjnej podobnie jak dane o sieci wodociągowej podano za GUS. Długość 

czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Izabelin wynosi 51,8 km. Na terenie gminy Izabelin 

znajduje się 1198 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w 

roku 2009 odprowadzono 273,2 dam3 ścieków. Liczba ludności korzystająca z kanalizacji to 3439 

osób, co stanowi 33,0% ludności gminy Izabelin. Podstawowym systemem odprowadzania ścieków 

na obszarach wiejskich gminy są lokalne urządzenia kanalizacyjne, najczęściej zbiorniki ściekowe tzw. 

szamba, z których osady są wywożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.  

Istnieje potrzeba dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy Izabelin ze względu 

na Kampinoski Park Narodowy obowiązuje zakaz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie 

oczyszczania ścieków. Ilość powstających osadów uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w 

ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania, oraz stopnia rozkładu substancji 

organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 

19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Na terenie gminy Izabelin funkcjonuje 

Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki”14. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczną z 

podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, a jej przeznaczenie to odbiór i 

oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu Gminy Izabelin, pochodzących od 

gospodarstw domowych, budynków gospodarczych oraz użyteczności publicznej. GPWiK Izabelin jest 

jedynym podmiotem w Polsce, który kieruje ścieki oczyszczone na obszar parku narodowego. Aby 

warunek ten był możliwy do spełnienia, niezbędne jest przestrzeganie jednych z najbardziej 

rygorystycznych norm w Unii Europejskiej. Dzięki temu puszczańska przyroda nie tylko chroniona jest 

przed negatywnymi konsekwencjami, które mogłyby wynikać ze specyfiki funkcjonowania tego typu 

podmiotów, ale także odnotowany został znaczny dodatni efekt ekologiczny, w postaci przywrócenia 

Mokrym Łąkom ich pierwotnego charakteru. Od momentu uruchomienia oczyszczalni i powstania w 

jej bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego, daje się obserwować systematyczny wzrost 

ilości bytujących tu gatunków (przede wszystkim dotyczy to ptactwa i ryb). Brodzące w oczyszczonej 

przez Przedsiębiorstwo wodzie łabędzie, czaple siwe oraz białe, kaczki, łyski, perkozy i inne gatunki są 

doskonałym przykładem na wysoką jakość technologii, stosowanej w GPWiK. Niemniej ważnym 

dowodem na znakomite parametry wód oczyszczonych jest powołanie Gminnego Koła Wędkarskiego 

                                                           
14

 Źródło: http://mokrelaki.pl/ 
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w Izabelinie, którego członkowie wyłowili już niejeden piękny okaz lina czy karasia. Aby zapobiec 

ewentualnym spadkom jakości, wszystkie kluczowe procesy zachodzące na oczyszczalni są na bieżąco 

monitorowane i kontrolowane. Specjalne sondy czuwają nad odpowiednimi stężeniami tlenu oraz 

gęstości, a skład i parametry ścieków sprawdzane są przez podmioty zewnętrzne oraz laboratorium 

własne, które mieści się na terenie Przedsiębiorstwa. 

Zasadnicze elementy układu technologicznego oczyszczalni: 

1. Główna pompownia ścieków 

2. Kraty mechaniczne 

3. Piaskowniki 

4. Reaktor biologiczny z komorami nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji 

5. Osadnik wtórny 

6. Pompownia ścieków drugiego stopnia 

7. Filtr piaskowy 

Zasadnicze elementy układu technologicznego gospodarki osadowej: 

1. Zbiornik stabilizacji tlenowej 

2. Prasa wraz ze stacją wapnowania 

3. Plac składowania osadu 

Zasadnicze etapy cyklu technologicznego oczyszczania ścieków: 

1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków 

Etap ten jest pierwszym stopniem oczyszczania i polega na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń 

stałych, nierozpuszczalnych oraz łatwo opadających. Wykorzystuje się do tego kraty mechaniczne i 

piaskowniki. Zanieczyszczenia na nich zatrzymane są następnie utylizowane przez uprawnione do 

tego podmioty, wybierane w drodze przetargu. 

2. Oczyszczanie biologiczne 

Ten etap odbywa się w reaktorze biologicznym, który składa się z systemu komór tzw. osadu 

czynnego. Osad ten to przede wszystkim bakterie oraz pierwotniaki, które usuwają zanieczyszczenia 

biologiczne rozpuszczone w ściekach, co odbywa się poprzez procesy nitryfikacji, denitryfikacji i 

defosfatacji. Przepracowany osad czynny, czyli tzw. osad nadmierny stabilizowany jest tlenowo w 

specjalnej komorze zblokowanej z reaktorem, a następnie po stabilizacji odwaniany na prasie oraz 

poddawany higienizacji za pomocą wapna. Podobnie, jak w przypadku stałych zanieczyszczeń, osad 

jest odbierany, a następnie zagospodarowywany lub utylizowany przez uprawnione podmioty, 

wybierane w drodze przetargu. 

3. Podczyszczanie 
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Trzeci stopień oczyszczania ścieków polega na ich podczyszczaniu na filtrze piaskowym. Dodatkowo w 

celu wspomożenia procesu usuwania fosforu ze ścieków, wykorzystuje się koagulant strącający 

związki fosforu, które potem wraz z nadmiarem osadu czynnego usuwane są z układu oczyszczania. 



Tabela 7 Informacje o komunalnej oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów  

Przepustowość 

oczyszczalni wg 

projektu 

[m3/dobę] 

Ścieki 

oczyszczone w 

łącznie z wodami 

infiltracyjnymi i 

ściekami 

dowożonymi 

[dam3 /rok] 

Liczba 

mieszkańców 

zameldowanych 

w gminie Izabelin 

na dzień 31XII 

2009 

RLM 

Równoważna 

Liczba 

Mieszkańców 

Ludność 

korzystająca z 

komunalnych 

oczyszczalni 

ścieków 

850 318 10135 7500 4792 

Źródło: www.stat.gov.pl.  

3.5.2 Energetyka 

3.5.2.1 Ciepłownictwo 

Zmiany klimatyczne, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest 

wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwu dwutlenku węgla, 

dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest 

spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania zmierzające do 

modyfikacji i zmian technologicznych zmierzających do zmiany struktury zużywanych paliw, a także 

wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz beze misyjnych. 

Na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu ciepłowniczego. Gospodarstwa domowe i 

budynki użyteczności publicznej są ogrzewane indywidualnie. W gminie Izabelin  do ogrzewania 

wykorzystuje się oprócz paliw stałych: węgla i drewna, gaz. W roku 2009 zgodnie z danymi GUS były 

to 1964 gospodarstwa domowe, które były ogrzewane gazem. Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań 

w tys. m3 w roku 2009 wynosiło 5642,7. 

3.5.2.2 Gazownictwo 

Wszystkie osiedla w gminie są zgazyfikowane. Długość sieci gazowej na terenie gminy Izabelin 

wynosiła, zgodnie z danymi GUS, w roku 2009 65 285 m. Sieć przesyłowa wynosiła 395 m, a sieć 

rozdzielcza 64 890 m. Czynnych przyłączy było w roku 2009 2406 sztuk. W roku 2009 2 649 

gospodarstw domowych było odbiorcami gazu w gminie, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców było 

to 8424 osób, czyli 80,8% mieszkańców gminy Izabelin. 
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3.5.3 Zaopatrzenie w energię 

Gmina jest zelektryfikowana w całości. Przebiegają przezeń linie wysokiego napięcia: 400 kV 

Mory – Stara Miłosna oraz 110 kV Mory – Żerań i Mory – Huta. Odbiorcy energii elektrycznej są 

zasilani za pomocą sieci średniego napięcia 15 kV. Głównym źródłem zasilania gminy w energię 

elektryczną są stacje „Młociny”, „Ożarów” oraz „Babice”. 

3.5.4 Gospodarka odpadami 

Opisana została  szczegółowo w  dokumencie „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na 

lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015- 2022 

3.5.5 Hałas 

Największe zagrożenie środowiska hałasem powoduje zazwyczaj przemysł i komunikacja. 

Pewne lokalne uciążliwości w tym zakresie mogą wynikać z funkcjonowania istniejących zakładów 

przemysłowych. W takich przypadkach należy przestrzegać zasady, iż hałas i wibracje przekraczające 

dopuszczalne granice natężenia nie mogą sięgać poza obręb działki, na której są wytwarzane. Środki 

transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede 

wszystkim na terenach zurbanizowanych. Ruch pojazdów przez gminę ma charakter głównie lokalny, 

Na terenie gminy głównym źródłem uciążliwości jest komunikacja drogowa. Hałas przemysłowy i 

mieszkaniowy jest zagrożeniem o charakterze lokalnym. W celu ograniczenia uciążliwości 

wynikających z nadmiernego hałasu komunikacyjnego należy dążyć min. do, utrzymania dobrej 

nawierzchni dróg i ulic, dobrej organizacji ruchu itp. 

3.5.6 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Pole elektromagnetyczne ( wg Ustawy Prawo Ochrony Środowiska) to pole elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzących zakres 

promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Promieniowanie elektromagnetyczne 

(PEM), w tym promieniowanie niejonizujące zaliczane jest do podstawowych rodzajów 

zanieczyszczeń środowiska naturalnego.  

Zgodnie z art. 123 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów Pol 

elektromagnetycznych w środowisku. 
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Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne od zawsze występowało w środowisku 

naturalnym. Pochodzi ono z naturalnych źródeł takich jak Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. 

Dodatkowo w środowisku występują sztuczne pola elektromagnetyczne, które związane są z 

techniczną działalnością człowieka. Promieniowanie elektromagnetyczne występuje wszędzie, a jego 

najważniejszymi źródłami są: 

� stacje bazowe telefonii komórkowej, 

� stacje i linie energetyczne, 

� nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB – radio i radiostacje amatorskie, 

� wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji, 

� urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe itp. 

Ciągły rozwój techniki powoduje znaczny wzrost ilości nadajników radiowo – telewizyjnych oraz stacji 

bazowych telefonii komórkowej. 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające przez teren gminy Izabelin: 

1. Linia tranzytowa Mory – Stara Miłosna, 

2. Linie zasilające do GPZ (Główny Punkt Zasilający) „Mościska”, 

3. Jednotorowa linia napowietrzna Mory – Żerań, 

4. Jednotorowa linia napowietrzna Mory – Huta. 

W gminie Izabelin są usytuowane następujące stacje bazowe telefonii komórkowej: 

1. stacja bazowa ul. Tetmajera 38, Izabelin, 

2. stacja bazowa ul. 3 Maja 40-42, Laski, 

3. stacja bazowa ul. Sikorskiego róg Naftowej na prywatnej działce, 

4. stacja bazowa Truskaw, przy ul. Południowej na prywatnej działce, 

5. stacja bazowa, na terenie Inco-Veritas, ul. Estrady, 

6. stacja bazowa, ul. Mokre Łąki 8, 

7. stacja bazowa, ul. Jana Kazimierza róg Sienkiewicza, 

8. stacja bazowa, Mościska, przy ul. Lipkowskiej wody na prywatnej działce. 
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Mapa 5 Lokalizacja punktów pomiarowych PEM w 2009 roku w województwie mazowieckim 

Źródło:http://wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/zalaczniki/Pomiary_pol_elektromagnetycznych_w_2009_roku.pdf 

Lokalizacja punktu pomiarowego PEM w roku 2009 na terenie gminy znajdowała się w 

Izabelinie C przy ul. Jana Matejki 21. Współrzędne geograficzne w stopniach punktu pomiarowego to 

20,81660 E i 52,29353 N. Data pomiaru to  2009.07.22. Czas pomiaru 10-12. Natężenie składowej 

elektrycznej pola w [V/m] wynosiło <0,05 dla częstotliwości (0,1 – 1000 MHz) oraz 0,8 dla 

częstotliwości (1 – 40 000 MHz ) Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że nie 

odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

3.5.7 Komunikacja i transport 

Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach w Polsce 

nastąpił rozwój transportu drogowego i pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Spaliny i hałas 
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komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska a więc i dla zdrowia ludzi. Wzrastająca 

liczba samochodów, często wyeksploatowanych, jest także źródłem dużej ilości odpadów. 

Na terenie gminy Izabelin znajdują się: 

drogi wojewódzkie: 

� Ciąg ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Estrady w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. 

Sikorskiego we wsi Mościska, a następnie w kierunku południowym ul. Sikorskiego do granicy 

administracyjnej Gminy Izabelin (z Gminą Stare Babice); Numer drogi 898. Łączna długość 

odcinka 1,2 km; 

drogi powiatowe: 

� Ciąg ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Sikorskiego we wsi Mościska, w kierunku zachodnim do 

Truskawia; Numer drogi 01534. Łączna długość odcinka 7,5 km; 

� ul. Sienkiewicza we wsi Izabelin B – od skrzyżowania z ul. 3 Maja w kierunku południowym do 

granicy administracyjnej Gminy Izabelin (z Gminą Stare Babice); Numer drogi 01530. Łączna 

długość odcinka 1,2 km; 

� Ciąg ul. Ks. Aleksandra Fedorowicza i ul. Lipkowskiej we wsi Hornówek – od Skrzyżowania z ul. 

3 Maja w kierunku południowym do granicy administracyjnej Gminy Izabelin (z Gminą Stare 

Babice);Numer drogi 01528. Łączna długość odcinka 1,5 km; 

� ul. Sierakowska we wsi Izabelin C i we wsi Sieraków – od skrzyżowania z ul. 3 Maja w kierunku 

północnym do pętli autobusowej we wsi Sieraków; Numer drogi 0127015. Łączna długość 

odcinka 2,1 km; 

� ul. Trenów w obrębie geodezyjnym Laski – od granicy z miastem stołecznym Warszawa, 

Dzielnica Bielany w kierunku północnym do ul. Kampinoskiej we wsi Dąbrowa, Gmina 

Łomianki; Brak numeru drogi. Łączna długość odcinka 0,5 km. 

Do dróg kategorii gminnej zakwalifikowano pozostałe drogi niezakwalifikowane do dróg 

kategorii wojewódzkiej, powiatowej i niebędącej drogami wewnętrznymi. 



Tabela 8 Rodzaj nawierzchni w poszczególnych miejscowościach gminy Izabelin 

Nazwa 

miejscowości w 

gminie 

Rodzaj nawierzchni [m] 

Stan na  30 VI 2010 r.  

ASFALT DESTRUKT GRUNTOWA KOSTKA 

Sieraków 1814 320 0 0 

Mościska 1356 695 1038 0 

Laski 2985 5028 6312 0 

Hornówek 1306 4443 11806 0 

Truskaw 2023 2464 6174 0 

Izabelin C 3576 4357 12865 473 

Izabelin B 341 6001 7811 0 

Razem 13 401 23 308 46 006 473 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Izabelin do 2020 roku - projekt 

Transport drogowy jest zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, atmosferycznego i 

akustycznego. Dodatkowo w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia 

ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu. Zagrożenie dla ludności gminy stwarzają 

również stacje i dystrybutory paliw płynnych. 
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4 Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – 
wnioski 

4.1 Racjonalne gospodarowanie wodą 

Kierunki działań zmierzające do racjonalnego gospodarowania wodą: 

� Wprowadzenie normatywów zużycia wody w wybranych, szczególnie wodochłonnych 

procesach produkcyjnych w oparciu o dane o najlepszych dostępnych technikach (BAT), 

� opracowanie i wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie 

obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych i rolniczych w przeliczeniu na 

jednostkę produktu, 

� ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych, 

� właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 

� intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody. 

4.2 Wykorzystanie energii 

Rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi jeden 

z priorytetów krajowej polityki energetycznej15. Podstawowym celem polityki w tym zakresie jest 

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym kraju do 

14% w 2020 r. w strukturze zużycia nośników pierwotnych: 

� Zmniejszenie energochłonności gospodarki poprzez stosowanie energooszczędnych 

technologii ( również z wykorzystaniem kryteriów BAT), racjonalizację przewozów oraz 

wydłużenie cyklu produktów, 

� Zmniejszenie zużycia energii poprzez wprowadzenie indywidualnych liczników energii 

elektrycznej, wody, ciepła, 

� Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

4.3 Racjonalne wykorzystanie materiałów 

Ograniczenie materiałochłonności przez zakłady przemysłowe i rolnictwo zalecane jest zarówno przez 

kierunki polityki ekologicznej Polski, jak i Unii Europejskiej poprzez zastosowanie najlepszych 

możliwych technologii. Do podstawowych zasad jakie zalecane są przez BAT należą: 

                                                           
15
 Polityka energetyczna Polski do 2025 r. dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 r. 
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� zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła, a także zmniejszenie ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko; 

� zmniejszenie materiałochłonności gospodarki poprzez wprowadzanie technologii 

niskoodpadowych oraz recykling; 

� zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko poprzez rozpropagowanie i stosowanie 

Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,  

� racjonalne gospodarowanie kopalinami poprzez opracowanie planów eksploatacji kopalin i 

rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 
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5 Inne zagrożenia środowiska 

Inne zagrożenia środowiska , które mogą wystąpić na terenie gminy Izabelin są: 

� pożary, 

� susze, 

� lokalne podtopienia, 

� gradobicia 

� silne wiatry 

� awarie urządzeń infrastruktury technicznej, 

� katastrofy komunikacyjne, w tym katastrofy związane z transportem materiałów 

niebezpiecznych. 

5.1 Zagrożenie podtopieniami 

Geolodzy z PIG (Państwowego Instytutu Geologicznego) wyznaczyli największy zasięg 

dotychczasowych powodzi. Wynika z niego, że teren gminy Izabelin nie jest zagrożony powodziami 

(Mapa 6).  Zdarzają się natomiast lokalne podtopienia będące efektem intensywnych opadów 

deszczu i podnoszenia się poziomu wód gruntowych.  

 



 

Mapa 6 Gmina Izabelin oraz gminy z nią sąsiadujące względem obszarów zagrożonych podtopieniami 
Źródło: geoportal 

 



 

5.2 Zagrożenie pożarowe 

Największe zagrożenie pożarowe na terenie gminy występuje: 

� w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

� w gospodarstwach rolnych, 

� w obiektach przemysłowych, 

� na stacjach paliw płynnych i gazowych, 

� w obiektach elektroenergetyki, 

� w Kampinoskim Parku Narodowym (I kategoria zagrożenia pożarowego). 

Obiekty stwarzające zagrożenie pożarowo – ekologiczne to przede wszystkim Baza magazynowa 

101 w Mościskach ( Baza Paliw Płynnych PKN „Orlen” S.A.) 

5.3 Poważna awaria przemysłowa 

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od 

rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Zasady 

zaliczania zakładów do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku 

określił Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2002 r.-w sprawie rodzajów 

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 

do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 58, poz.535 z późn. zm.). Zakład Dużego Ryzyka ZDR to Baza 

magazynowa 101 w Mościskach ( Baza Paliw Płynnych PKN „Orlen” S.A.). 

5.4 Transport substancji niebezpiecznych 

Zagrożenia komunikacyjne i chemiczno – ekologiczne niesie za sobą transport drogowy oraz 

zwiększające się z roku na rok nasilenie ruchu na drogach. Transport drogowy stwarza ww. 

zagrożenia głównie z uwagi na przewóz materiałów niebezpiecznych takich jak benzyny, olej 

napędowy, olej opałowy, gaz propan – butan, amoniak, chlor i inne. Cysterny przewożące paliwo 

z bazy w Mościskach poruszają się ulicą Estrady , a następnie ul. Arkuszową położoną już w 

Warszawie. Praktycznie nie wjeżdżają w głąb gminy Izabelin. 
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5.5 Biotechnologia i organizmy zmodyfikowane genetycznie 

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na 

skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 

5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1532) podaje jedną z najszerszych definicji: 

„Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, 

organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy 

w określonym zastosowaniu.” Biotechnologie są w stosunku do tradycyjnych (chemicznych) znacznie 

mniej energochłonne, bezodpadowe lub niskoodpadowe, tańsze i wydajniejsze oraz często mniej 

obciążające środowisko, znajdują zastosowanie także w działalności służącej ochronie środowiska 

(w oczyszczaniu ścieków, neutralizacji odpadów, w produkcji biogazu). 

Organizmy Modyfikowane Genetycznie (GMO) są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki 

modyfikacji w ich genomie - materiale genetycznym - uzyskały nowe cechy. Modyfikacja genetyczna 

zwykle polega na wstawieniu nowego genu (co fizycznie jest fragmentem DNA) do genomu 

modyfikowanego organizmu. Jednak można także i wyciszać geny poprzez wprowadzenie 

komplementarnego genu kodującego tzw. nonsensowne RNA, czy też za pomocą kierowanej 

mutagenezy, wywołać mutacje w konkretnym genie, co może doprowadzić do jego inaktywacji 

(dokładnie inaktywacji produktu tego genu). 

Na świecie ma miejsce dynamiczny rozwój badań w zakresie inżynierii genetycznej i rozwój 

przemysłu opartego na biotechnologiach. 

Produkty nowoczesnej biotechnologii (organizmy genetycznie zmodyfikowane) coraz częściej 

pojawiają się na rynku, budząc wiele kontrowersji, szczególnie w odniesieniu do problematyki 

bezpieczeństwa tych produktów dla zdrowia człowieka i ewentualnego ich wpływu na inne organizmy 

w środowisku. W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonywania oceny stopnia zagrożenia 

tych produktów dla zdrowia ludzi i środowiska. Procedury i mechanizmy oceny ryzyka związanego 

z wykorzystywaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów są ciągle doskonalone.  

W 2006r. przyjęto Ramowe Stanowisko Rządu RP dotyczące GMO. Jest to dokument 

wyznaczający kierunek działań dotyczących GMO, na podstawie którego realizowana będzie w Polsce 

polityka w tym zakresie.  

Biotechnologie i rozwój przemysłu opartego na biotechnologiach daje nowe możliwości 

rozwoju. Korzystanie z osiągnięć biotechnologii związane może być jednak z nieznanym dotąd 

zagrożeniem bezpieczeństwa biologicznego.  

Najważniejsze problemy: 

� brak nadzoru nad wprowadzaniem GMO, 
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� brak świadomości społecznej w zakresie biotechnologii i bezpieczeństwa biologicznego, 

� zagrożenie rodzimych gatunków roślin i zwierząt przez obce gatunki lub nowe organizmy 

wytworzone technikami transgenezy, 

� brak jednoznacznych regulacji prawnych w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących 

ochrony środowiska, a zwłaszcza koegzystencji upraw roślin modyfikowanych i 

niemodyfikowanych. 

Unijne rozwiązania prawne nakładają na podmiot zainteresowany utworzeniem strefy wolnej od 

GMO obowiązek udowodnienia w drodze kosztownych badań szkodliwości tych roślin i powstałych z 

nich produktów. 
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6 Edukacja ekologiczna 

Warunkiem koniecznym i niezbędnym do realizacji celów związanych z ochroną środowiska 

zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju jest dobrze zaplanowany, zorganizowany i realizowany 

proces powszechnej edukacji, obejmujący nie tylko dzieci i młodzież, ale też całe społeczeństwo. 

Edukacja ekologiczna zwana także edukacją środowiskową, to koncepcja kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem 

myśleć globalnie - działać lokalnie. Obejmuje ona wprowadzanie do programów szkół wszystkich 

szczebli tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy 

przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów 

kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, 

nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz 

menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. W potocznym 

rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości 

ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, 

upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Działania te prowadzone są przez szkoły, przez specjalistyczne 

placówki edukacyjne zarówno publiczne jak i niepubliczne, a także przez liczne organizacje 

ekologiczne. 

Może przyjmować różne formy: 

� kształcenie ustawiczne (wykłady, seminaria, rozdawanie ulotek i programy edukacyjne), 

� kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, 

� zielone szkoły.  

Niestety istnieje moda na konsumpcyjny styl życia. Zauważalny jest brak myślenia 

w kategoriach ponadlokalnych o problemach ochrony środowiska, w szczególności gospodarki 

odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Niejednokrotnie wiąże się to z niskim poziomem socjalnym 

społeczeństwa, a działania „ekologiczne”, to wciąż działania kosztowne. Mieszkańcy niechętnie 

stosują się do zasad zrównoważonego rozwoju. Wciąż zbyt wolno postępuje wzrost świadomości 

społecznej dotyczącej konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla środowiska. 

Edukacja ekologiczna mieszkańców spoczywa na barkach szkół, jednostek samorządu 

terytorialnego i trzeciego sektora. Edukacja ekologiczna obecna jest w formalnym systemie 

kształcenia od 2002 roku. Wprowadzona została prawnie poprzez Rozporządzenie Ministra Edukacji 
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Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie 

wprowadza edukację ekologiczną w postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze 

wychowawczo-dydaktycznym począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI). 

Edukacja powinna być akceptowana i realizowana przez ogół nauczycieli, poprzez właściwe 

wykorzystanie treści ekologicznych zawartych w programach nauczania danego szczebla szkolnictwa. 

Treści związane z nauczaniem i wychowaniem prośrodowiskowym należy prezentować w sposób 

bardzo interesujący, aby w następstwie uczyły one nowego podejścia do problemów związanych 

z ekologią. Cóż dają najpiękniejsze nawet treści werbalne, które nie rozbudzają autentycznych 

potrzeb czynnego uczenia się i rozwiązywania wysuwanych problemów. W edukacji ekologicznej 

każde dziecko powinno stać się aktywnym uczestnikiem, i umieć współdecydować o tym, czego i 

w jaki sposób się uczyć. 

 W szkołach edukacja ekologiczna niejednokrotnie ogranicza się do akcji „Sprzątania Świata”, 

zbierania baterii czy próby selektywnej zbiórki odpadów. Nie można jednak niedoceniać roli edukacji 

ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu młodzieży, uczenia jej szacunku dla przyrody 

i zwiększaniu świadomości ekologicznej. 

Podstawą tworzenia systemu edukacji ekologicznej może być Narodowy Program Edukacji 

Ekologicznej, będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. 

System edukacji ekologicznej powinien eliminować działania pozorne i mało efektywne, propagować 

zaś działania które przyczynią się aby zachować zdrowe środowisko oraz jego walory dla przyszłych 

pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Główne cele Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej to: 

1. Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem zmian 

zachodzących w procesie reformowania Państwa oraz integracji z Unią Europejską;  

2. Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym z wdrażaniem idei 

i zasad rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować świadomość ekologiczną 

w warunkach demokratyzacji życia społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej;  

3. Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez promowanie najskuteczniejszych jej form 

i najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, 

uporządkowanie przepływu informacji i decyzji z wykorzystując najlepsze krajowe i zagraniczne 

doświadczenia.  

Cele operacyjne Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej to: 
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1. Dokonanie kompleksowej, empirycznej diagnozy funkcjonowania edukacji ekologicznej w 

Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej źródeł, priorytetów i stosowanych w niej metod i 

procedur wdrożenia.  

2. Dostarczenie informacji o optymalnym systemie edukacji ekologicznej w kraju i o warunkach 

dochodzenia do takiego systemu.  

3. Wypełnienie zobowiązań wynikających z sygnowanych przez RP porozumień 

międzynarodowych.  

4. Inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia branżowych, resortowych, regionalnych, 

lokalnych, instytucjonalnych oraz innych programów edukacji ekologicznej.  

5. Stworzenie jednolitego dokumentu pozwalającego monitorować rozwój edukacji ekologicznej 

w Polsce w kontekście oczekiwań społecznych i możliwości realizacyjnych.  

Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej wyróżniono następujące trzy 

sfery implementacji zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej:  

1. Edukacja formalna to zorganizowany system kształcenia zgodny z określonymi zasadami 

sformułowanymi w odpowiednich aktach prawnych (ustawy i rozporządzenia). Polski system 

edukacji formalnej obejmuje system oświaty i szkolnictwa wyższego. 

2. Ekologiczną świadomość społeczną możemy określić jako stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń 

ludzi o środowisku przyrodniczym, jego antropogennym obciążeniu, stopniu 

wyeksploatowania, zagrożeniach i ochronie, w tym także stan wiedzy o sposobach 

i instrumentach sterowania, użytkowania i ochrony środowiska. Świadomość ta kształtowana 

jest przede wszystkim przez organizacje państwowe, społeczne (Pozarządowe Organizacje 

Społeczne - POS) oraz media. 

3. Szkolenia to zinstytucjonalizowane formy przekazywania wiedzy i umiejętności dla określonej 

grupy zawodowej lub społecznej służące podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych zarówno w życiu 

zawodowym, działalności społecznej jak i dla potrzeb indywidualnych.  

Trzy wyodrębnione sfery edukacji ekologicznej w chwili obecnej są ze sobą dość luźno 

powiązane i nie stymulują się wzajemnie, stąd też efektywność edukacji ukierunkowanej na 

propagowanie idei i zasad rozwoju zrównoważonego jest niewielka.  

Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, edukacja ekologiczna na 

obszarze województwa mazowieckiego realizowana będzie poprzez jeden z priorytetów Programu 

Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2014 r.: Ustawiczne kształcenie społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej. 

Priorytet ten będzie realizowany poprzez następujące cele:  

Cel strategiczny do 2014 r.: 
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Poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców i administracji. 

Kierunki działań: 

� Rozszerzenie zakresu szkoleń dla pracowników administracji publicznej w zakresie edukacji 

ekologicznej, podejmowania decyzji o realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska, współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi samorządami itp., 

� Organizowanie akcji promocyjnych i konkursów w zakresie efektywności energetycznej 

,oszczędzania wody, ochrony przed hałasem oraz zrównoważonego transportu, 

� Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ochronie lasu, 

� Kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji w gospodarstwie domowym 

prowadzących do zmniejszenia ilości odpadów i ich segregacji, 

� Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, władz szczebla 

lokalnego w zakresie zrozumienia celów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, stałe 

podejmowanie działań informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych w formie audycji i 

publikacji iw środkach masowego przekazu, kursów, szkoleń, wystaw, konkursów, imprez 

masowych itp., 

� Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ochronie przyrody, jak też roli zadrzewień. 

Edukacja ekologiczna nie ogranicza form stosowanych przy jej realizacji. Warunek atrakcyjności, 

niezbędny w procesie przebudowy postaw i utrwalania dobrych nawyków każe stosować możliwie 

bogatą gamę stymulatorów. Formy edukacji ekologicznej, które mogą być zastosowane to: akcje, 

festiwale, święta, manifestacje oraz inne imprezy uliczne, protesty, interpelacje i procedury 

odwoławcze, aukcje, festyny, happeningi, pokazy i zloty, olimpiady, targi, wystawy i dni otwarte w 

miejscach (instytucjach) związanych z ekologią, wycieczki, turystyka kwalifikowana, ścieżki 

dydaktyczne i przyrodnicze, publikacje, strony internetowe. 

W celu zwiększania świadomości mieszkańców gminy prowadzone są akcje 

informacyjno-edukacyjne: nie spalaj śmieci, nie wypalaj traw, akcja Sprzątania Świata. 

W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców prowadzony jest w „Listach do 

Sąsiada” cykl artykułów o odpadach. Funkcjonuje również strona internetowa gdzie prezentowane są 

ważne informacje dotyczące ochrony środowiska. 
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7 Zarządzanie środowiskiem i obowiązki samorządów w 
zakresie spraw związanych z ochroną środowiska 

Proces zarządzania obejmuje następujące czynności: planowanie, organizowanie, decydowanie, 

motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można wyodrębnić sferę procesów 

realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje działalność człowieka skierowaną 

bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów 

informacyjnych, myślowych i decyzyjnych, podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery 

realnej.  

W Polsce zarządzanie środowiskiem funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. Podział kompetencji stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji 

publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony 

środowiska. Struktura organizacyjna ochrony środowiska nie ma charakteru hierarchicznego. Składają 

się na nią odrębne i niezależne od siebie organy rządowe i samorządowe, a dany szczebel 

administracji realizuje w zasadzie tylko te zadania, których nie można realizować na szczeblu niższym. 

Do organów ochrony środowiska należą: 

� Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.  

� Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie, w szczególności Minister 

Środowiska i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne. Minister 

Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji 

międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych i rozporządzeń 

wykonawczych. 

� Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie. Wojewoda – 

zarządza ochroną przyrody w województwie. 

� Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.  

� Jednostki kontrolno – monitoringowe Inspekcja Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole 

przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających ze środowiska, 

bada i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie 

wymogów ochrony środowiska, prowadzi działania zapobiegające nadzwyczajnym 

zagrożeniom środowiska. 

Samorząd Województwa dysponuje kompetencjami o charakterze strategicznym: ustala strategię 

rozwoju województwa, politykę przestrzenną w postaci planu zagospodarowania przestrzennego a 
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także wojewódzkie programy. Z mocy prawa opracowanie i realizacja tych dokumentów należy do 

Zarządu Województwa. 

Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze 

środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi 

także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody 

w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych. Wydaje decyzje analogiczne do 

starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Sejmik - uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju 

województwa, program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami. 

Poniżej wymieniono niektóre zadania należące do kompetencji organów samorządowych szczebla 

powiatowego i gminnego. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje swoje zadania w oparciu o wydziały 

merytoryczne16: 

� Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko 

� Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 

� Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i 

Zarządzania Środowiskiem  

Do podstawowych zadań Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko należy: 

� prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska, 

następujących dokumentów, opracowywanych przez organy administracji i ustalających ramy 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

� studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

� miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

� strategii rozwoju regionalnego,  

� projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, 

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

� projektów polityk, strategii, planów lub programów, jeżeli ich realizacja może znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000; 

� prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem możliwości odstąpienia od prowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektów polityk, strategii, 

planów lub programów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego;  

                                                           
16
 Źródło: http://www.rdos.eu/zadania-wsi.shtml 
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� prowadzenie spraw związanych z przedstawianiem stanowiska w sprawie potrzeby 

przeprowadzenia strategicznej oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów, 

które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko i gdy realizacja postanowień tych dokumentów może 

spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko; 

� prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i 

strategii; 

� Prowadzenie spraw związanych uzgadnianiem w zakresie ochrony przyrody planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej obszarów chronionych określonych 

ustawie o ochronie przyrody; 

� Oddziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Przedsięwzięć: 

� Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 

� dróg,  

� linii kolejowych, 

� napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

� instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 

chemicznych lub gazu, 

� sztucznych zbiorników wodnych , 

� przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych 

� lotniska użytku publicznego, 

� inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,  

� inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi 

w tym:  

� uzyskanie opinii inspekcji sanitarnej, 

� prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa (podawanie do publicznej wiadomości, 

przyjmowanie uwag i wniosków, przeprowadzanie rozpraw administracyjnych otwartych dla 

społeczeństwa), 

� wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

� prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

realizowanych na terenach zamkniętych, 
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w tym:  

� wydawanie postanowień o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 

zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko,  

� wydawanie postanowień o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, 

� prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięć, dla których 

wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko (podawanie do publicznej wiadomości, 

przyjmowanie uwag i wniosków, przeprowadzanie rozpraw administracyjnych otwartych dla 

społeczeństwa),  

� wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

� wydawanie postanowień o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

� uzgadnianie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

� wydawanie postanowień o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć 

na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko;  

� uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia w toku ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko , w tym: 

� uzyskanie opinii inspekcji sanitarnej, 

� rozpatrywanie uwag i wniosków złożonych w ramach postępowania z udziałem 

społeczeństwa, 

� prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na inwestora obowiązku do sporządzenia i 

przedłożenia analizy porealizacyjnej;  

� przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych 

postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, w tym danych o 

dokumentacji sporządzonej w ramach tych postępowań;  

� występowanie do Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie wydania 

opinii w zakresie prowadzonych postępowań; 

� uczestnictwo w postępowaniu transgranicznym. 

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 należy: 

� ustanawianie i znoszenie form ochrony przyrody oraz sprawowanie nadzoru nad 

przestrzeganiem określonym ustawą zakazów w stosunku do tych form; 
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� prowadzenie spraw związanych z ochroną gatunkową zwierząt, roślin i grzybów; 

� wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie podjętych bez zezwolenia działań 

pogarszających stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt; 

� prowadzenie dokumentacji stanu przyrody oraz rejestru rezerwatów przyrody; 

� uzgadnianie decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o 

warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów 

o ochronie przyrody; 

� wydawanie zaświadczeń i opinii o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem 

ochrony bądź celami ochrony danego obszaru chronionego; 

� oględziny i szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta w zakresie określonym ustawą o 

ochronie przyrody, ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłaty; 

� wydawanie decyzji administracyjnej ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na 

regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, także robót melioracyjnych, oraz 

innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych 

wartościach przyrodniczych; 

� prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów planów ochrony i wydawania 

rozporządzeń zatwierdzających plany ochrony dla rezerwatów przyrody oraz 

zatwierdzających zadania ochronne dla rezerwatów, dla których nie sporządzono planów 

ochrony; 

� kontrola stanu obiektów chronionych i nadzór nad przestrzeganiem ustaleń wynikających z 

aktów prawnych oraz nad prowadzeniem zabiegów ochronnych w stosunku do istniejących 

form ochrony przyrody; 

� wydawanie zezwoleń na pozyskiwanie lub zbiór roślin lub grzybów, ich części o produktów 

pochodnych oraz pozyskiwanie, chwytanie lub zabijanie zwierząt, a także inne czynności 

podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową – zbieranie, 

przetrzymywanie i posiadanie martwych, w tym spreparowanych zwierząt, ich części 

i produktów pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować 

niepokojenie lub płoszenie w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą; 

� wyznaczanie i likwidacja stref ochrony ostoi oraz stanowisk zwierząt, roślin i grzybów 

objętych ochroną gatunkową; 

� kontrolowanie funkcjonowania ogrodów botanicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt; 

� współpraca z Regionalną Radą Ochrony Przyrody, radami parków narodowych 

i krajobrazowych; 
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� współpraca w zakresie ochrony przyrody z administracją rządową, samorządową i innymi 

zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi. 

� sporządzanie dokumentacji stanu przyrody w województwie mazowieckim, w tym na 

obszarach Natura 2000; 

� koordynacja funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie 

województwa mazowieckiego, w szczególności poprzez: gromadzenie dokumentacji 

dotyczącej obszarów Natura 2000, w tym stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin 

i zwierząt oraz przetwarzania jej na potrzeby informatycznego systemu GIS przy 

wykorzystaniu oprogramowania GEO-Media; 

� przygotowanie projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 z uwzględnieniem ekologicznych 

właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt; 

� nadzorowanie wykonania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi 

zezwoleniami oraz opracowanie projektów umów rekompensacyjnych dla posiadaczy 

gruntów położonych w obszarach Natura 2000, w tym określenie wykazu niezbędnych 

działań, terminów i sposobów wykonania oraz warunków rozliczenia za wykonane czynności, 

także wartości rekompensaty za utracone dochody; 

� wdawanie decyzji administracyjnych nakazujących wstrzymanie podjętych bez zezwolenia 

działań pogarszających stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz 

podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru lub 

gatunków; 

� prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o obowiązku prowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko i mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000; 

� wydawanie postanowień uzgadniających warunki realizacji dla przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko i mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 

2000; 

� prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii o obowiązku prowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko i mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000; 

� wydawanie postanowień uzgadniających warunki realizacji dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących znacząco oddziaływać na 

obszary Natura 2000; 
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� prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przed uzyskaniem decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;  

� współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na 

obszarach Natura 2000 oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań ochrony obszarów 

Natura 2000, dotyczących stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt; 

� współpraca w zakresie ochrony przyrody z administracją rządową, samorządową i innymi 

zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi. 

� wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany lasu, niestanowiącego 

własności Skarbu Państwa, na użytek rolny. 

Do podstawowych zadań Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o 

Środowisku i Zarządzania Środowiskiem należy: 

� uzgadnianie warunków rekultywacji powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie 

gleby lub ziemi, na zasadach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska; 

� prowadzenie postępowania zmierzającego do podejmowania przeprowadzenia rekultywacji 

zanieczyszczonej powierzchni ziemi, w przypadkach określonych ustawą Prawo ochrony 

środowiska; 

� uzgadnianie w drodze decyzji administracyjnej warunków przeprowadzenia działań 

naprawczych; 

� uzgadnianie w drodze decyzji administracyjnej warunków przeprowadzenia działań 

zapobiegawczych; 

� nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku 

przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych; 

� prowadzenie postępowania zmierzającego do podejmowania działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, w przypadkach określonych ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie; 

� ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie władającego powierzchnią ziemi za szkody, 

jakie władający powierzchnią ziemi poniósł w wyniku działań zapobiegawczych lub 

naprawczych; 

� nakładanie, w drodze decyzji administracyjnej, na podmiot korzystający ze środowiska 

prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, która jest przyczyną 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, obowiązku 

prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie; 
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� ustalanie w drodze decyzji administracyjnej obowiązku poniesienia kosztów przeprowadzenia 

działań zapobiegawczych i naprawczych, wysokości tych kosztów oraz sposobu ich uiszczenia; 

� przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 

szkody w środowisku, przekazywanie ich do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 

� egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; 

� realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w tym przygotowywanie 

informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej oraz na potrzeby komunikacji społecznej; 

� prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie; 

� prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem społeczeństwu informacji o środowisku 

i jego ochronie; 

� prowadzenie spraw dotyczących wyłączania informacji z udostępniania oraz odmowy 

udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie; 

� koordynacja zamieszczania informacji merytorycznych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na stronie Regionalnej Dyrekcji we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi 

Regionalnej Dyrekcji; 

� przygotowywanie materiałów informacyjnych, zestawień zbiorczych, wyników analiz o 

charakterze merytorycznym dla potrzeb wewnętrznych, zewnętrznych i komunikacji 

społecznej w współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji; 

� prowadzenie rejestru podmiotów w systemie ekozarządzania i audytu EMAS; 

� wydawanie uzgodnień dla aglomeracji tworzonych w drodze aktu prawa miejscowego przez 

sejmik województwa; 

� prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i z cofaniem pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów, emisję gazów lub powietrza, wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 

na terenach zamkniętych; 

� udział w postępowaniu administracyjnym w celu wydania pozwolenia zintegrowanego 

i okresowe analizowanie wydanych pozwoleń na terenach zamkniętych; 

� prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem, w drodze decyzji administracyjnej, praw 

i obowiązków wynikających z decyzji, na zainteresowanego nabyciem instalacji dla 

przedsięwzięć na terenach zamkniętych; 
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� prowadzenie spraw dotyczących niezwłocznego zaniechania przez prowadzącego instalację 

naruszeń w odniesieniu do ustaleń zawartych w wydanych pozwoleniach i decyzjach dla 

przedsięwzięć na terenach zamkniętych; 

� przyjmowanie i analiza zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych; 

� przyjmowanie i analiza zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne dla 

przedsięwzięć na terenach zamkniętych; 

� prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wymagań dotyczących eksploatacji instalacji 

w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi dla 

przedsięwzięć na terenach zamkniętych; 

� analiza wyników pomiarów wielkości emisji substancji lub energii wprowadzanych do 

środowiska z instalacji na terenach zamkniętych; 

� prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na prowadzącego instalację na terenach 

zamkniętych obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji substancji lub energii; 

� prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na prowadzącego instalację na terenach 

zamkniętych dodatkowych wymagań wykraczających poza wskazane w ustawie Prawo 

ochrony środowiska, jeśli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska; 

� prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładających na podmiot 

korzystający ze środowiska obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla przedsięwzięć na terenach 

zamkniętych; 

� wydawanie uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w 

sprawie tworzenia strefy przemysłowej; 

� wydawanie decyzji lokalizacyjnych na terenach zamkniętych.  

ORGANY SAMORZĄDU POWIATOWEGO 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiaty wykonują zadania 

publiczne o charakterze ponad gminnym. W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska 

powiaty wykonują zadania dotyczące ładu przestrzennego i ekologicznego ( które obejmują działania 

z zakresu geodezji, zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, 

rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego i ochrony środowiska). 

 Powiaty w ograniczonym zakresie mogą prowadzić, własną politykę ekologiczną poprzez 

powiatowy program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami. Politykę może także 

kształtować Starosta, poprzez wydanie pozwoleń emisyjnych dla szeregu rodzajów instalacji oraz 

przedsięwzięć, które nie są przypisane do kompetencji wojewody. 
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ZADANIA I KOMPETENCJE STAROSTY: 

� sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym jego właściwością oraz upoważnia do wykonywania funkcji kontrolnych podległego 

mu urzędu, 

�  w drodze decyzji nakłada obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego 

zagrożenia, a także przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot 

korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, 

� Występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjecie odpowiednich 

działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzi naruszenie przez 

kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione 

podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, 

� Prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi, 

� Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne 

� Wydaje pozwolenia wodno – prawne, jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, 

cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, 

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY POWIATU 

� Uchwala powiatowy program ochrony środowiska, 

� Może w drodze uchwały, wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub poza aglomeracją, 

uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając 

wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie, 

� Uchwala programy działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do 

dopuszczalnego, dla aglomeracji o liczbie powyżej 100 tys. oraz terenów określonych 

w powiatowym programie ochrony środowiska, 

� Dokonuje aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem co najmniej raz na pięć 

lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub 

harmonogramu realizacji 

� Tworzy obszary ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko 

� Uchwala powiatowy plan gospodarki odpadami 

� Wprowadza ograniczenia lub zakazuje używania jednostek pływających lub niektórych ich 

rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach 

płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na 

terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
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� Rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora o stanie środowiska na obszarze 

województwa 

� Określa kierunki działania właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska 

KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU 

� Sporządza projekt powiatowego programu ochrony środowiska, po zasięgnięciu opinii 

zarządu województwa, 

� Opracowuje projekt powiatowego planu gospodarki odpadami, 

� Sporządza co 2 lata raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, 

� Składa co 2 lata, radzie powiatu sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki 

odpadami, 

� Opiniuje projekt gminnego programu ochrony środowiska, 

� Opiniuje projekt wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki, 

� Opiniuje projekt wspólnego planu gospodarki odpadami opracowanego dla gmin, będących 

członkami związków międzygminnych 

� Opracowuje projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmującego zadania 

powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatów, będących członkami związków 

powiatów, 

� Aktualizuje powiatowy plan gospodarki odpadami, nie rzadziej niż co 4 lata 

ORGANY SAMORZĄDU GMINNEGO 

Organy samorządu gminy mogą prowadzić własną politykę, której kluczowym instrumentem 

powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dokument dotyczący wprawdzie 

polityki przestrzennej, ale o ogromnym wpływie również na kwestie ochrony środowiska. Dodatkowo 

organy gminy opracowują programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami, jak też 

regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie. Ponadto wydają decyzje środowiskowe. 

ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA 

Do podstawowych kompetencji i obowiązków należą: 

� Możliwość nakazania w drodze decyzji, osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach 

zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatujące urządzenie, wykonanie w określonym 

czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko, 

� Możliwość, wstrzymania w drodze decyzji, użytkowania instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba 

fizyczna nie dostosowała się do powyższych wymagań, 

� Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjecie odpowiednich 

działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli wójt, burmistrz lub prezydent 
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miasta stwierdził naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska 

lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, 

� Uprawnienia do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 

o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, 

� Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,  

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY 

Rada gminy jest organem stanowiącym. Organem wykonawczym jest wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta. W szczególności Rada Gminy: 

� Uchwala gminny program ochrony środowiska, 

� Ustanawia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z 

których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, 

� Ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a w 

szczególności: 

• Może określić inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków dotyczących 

dokumentowania korzystania z usług firmy wywozowej i opróżniania zbiorników na 

nieczystości, niż okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi, 

• Może ustalić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi, o których mowa wyżej, 

• Może przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki o 

których mowa powyżej, 

• Ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych 

obowiązków. 

� Zatwierdza plan gospodarowania dla gruntów położonych na obszarach granicznego 

użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych po uzyskaniu opinii izby rolniczej 

� Uzgadnia ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, 

sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych oraz 

ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości 

niebędących własnością Skarbu Państwa. 



8 Podsumowanie analizy stanu obecnego 

8.1  Analiza SWOT 

Celem syntetycznego ujęcia pozycji gminy Izabelin w stosunku do występujących warunków, 

zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, zastosowano system analizy SWOT. Zastosowanie tej 

metody pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron gminy oraz szans i zagrożeń zarówno tych 

obecnie występujących, jak też potencjalnych. Każde planowanie, aby mogło być obarczone 

stosunkowo najmniejszym błędem, winno brać pod uwagę maksymalną ilość czynników mogących 

mieć wpływ na przebieg zdarzeń. Precyzyjna i obiektywna analiza w tym zakresie pozwala dokonać 

właściwego wyboru kierunków rozwoju i możliwości realizacji. 

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które 

wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska. 

Tabela 9 Analiza SWOT gminy Izabelin 

Uwarunkowania wewnętrzne 

Mocne strony Słabe strony 

� Własna oczyszczalnia ścieków 
� Poziom zgazyfikowania gminy na poziomie 

80,8% 
� Kampinoski Park Narodowy 
� Obszary Natura 2000 Puszcza Kampinoska 

PLC140001 
� Pomniki przyrody 
� Wysoka lesistość 
� Bioróżnorodność 
� Duże kompleksy leśne 
� Ok. 80% mieszkańców objętych 

zorganizowaną zbiórką odpadów 
zmieszanych 

� Ok. 80% mieszkańców objętych zbiórką 
selektywną 

� Stale zwiększająca się liczba ludności 
gminy Izabelin 

� Bezrobocie na poziomie 3,6% 
 

� Stopień zwodociągowania gminy na 
poziomie 85% 

� Niedostateczny stopień skanalizowania 
gminy – 50 % 

� występowanie obszarów zagrożenia 
hałasem komunikacyjnym wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych 

� Niedostateczny budżet gminy 
�  Lokalne podtopienia na terenie gminy 
� Spływ dużej ilości wód opadowych do 

kanalizacji bytowej 

Uwarunkowanie zewnętrzne 

Szanse Zagrożenia 

� Atrakcyjne warunki dla rozwoju turystyki 
� Bliskość warszawskiego rynku pracy 

� Częste zmiany przepisów prawa w zakresie 
ochrony środowiska 

� Transport substancji niebezpiecznych 
 



9 Założenia wyjściowe programu ochrony środowiska 

9.1 Cele i zasady polityki ekologicznej państwa 

W ramach ochrony zasobów naturalnych Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016 określiła następujące cele w zakresie: 

• ochrony przyrody to: zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na 

różnych poziomach organizacji na poziomach wewnątrzgatunkowym ( genetycznym) 

i gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) wraz z umożliwieniem 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje 

z różnorodnością biologiczną. 

• ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów: dalsze prace w kierunku racjonalnego 

użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 

i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 

zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

• racjonalnego gospodarowania zasobami wody: racjonalizacja gospodarowania zasobami 

wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 

deficytów wody i zabezpieczyć. przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 

gospodarki wodnej. Naczelne zadanie to maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na 

cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona 

głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniami. 

• ochrony powierzchni ziemi a w szczególności dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo 

jest: rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 

zrównoważonego; przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno – 

błotnych przez czynniki antropogenie; zwiększanie skali rekultywacji gleb zdegradowanych 

i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

• gospodarowania zasobami geologicznymi: racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz 

sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę zasobów podziemnych oraz otoczenie ich 

ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 

W ramach poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego Polityka ekologiczna 

państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 określiła następujące cele : 

• środowisko a zdrowie: dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w zakresie stanu 

zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska 

z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi 

potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. 
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• jakość powietrza: spełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu akcesyjnego oraz dyrektyw 

LCP i CAFE. 

• ochrona wód: do końca 2015 roku polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego 

ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy 

oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla wszystkich aglomeracji powyżej 2000 RLM 

• gospodarki odpadami: osiągnięcie w 2014 odzysku min 60% i recyklingu 55% odpadów 

opakowaniowych; osiągnięcie w 2010 roku odzysku co najmniej 25% odpadów 

biodegradowalnych tak, aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych 

odpadów; zebranie w 2012 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45 % tych 

odpadów. 

• oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych: dokonanie wiarygodnej oceny narażania 

społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków aby zmniejszyć to zagrożenie 

tam, gdzie ono jest największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem 

społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

• substancje chemiczne: stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami 

chemicznymi dopuszczonymi na rynek zgodnego zasadami Rozporządzeń REACH. 

 

9.2 Cele główne Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2014 r. 

Misją jest: „Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców województwa 

mazowieckiego” 

 Cele główne  Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-

2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. obejmują: 

• Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych, 

gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego); 

• Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii; 

• Rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce (w szczególności w rolnictwie, 

transporcie i eksploatacji kopalin); 

• Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, ochronę ekosystemów cennych pod 

względem przyrodniczym, ochronę i rozwój ekosystemów leśnych; 
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• Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego (w zakresie ochrony przed powodzią, suszą, 

osuwiskami i pożarami, a także zmniejszenia ryzyka związanego z transportem substancji 

niebezpiecznych oraz występowaniem awarii przemysłowych); 

• Wzrost poziomu wiedzy ekologicznej (w zakresie edukacji ekologicznej w społeczeństwie, 

a także w działalności gospodarczej); 

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego jest: „OCHRONA WALORÓW 

PRZYRODNICZYCH I POPRAWA STANDARDÓW ŚRODOWISKA” 

10 Ustalenia programu 

10.1 Priorytety i działania ekologiczne 

Misją Programu jest : 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY IZABELIN PRZY 

ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

Powyższa misja będzie realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne gminy. Program będzie 

realizowany przez cele długoterminowe, nazywane dalej priorytetami, obejmujące lata 2011-2018 

oraz przez cele krótkoterminowe ( szczegółowe) w ramach każdego z celów długoterminowych, 

realizowane w latach 2011-2014. 

PRIORYTET 1 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 

Główne cele krótkoterminowe to: 

1. Dalsze ograniczenie emisji pyłów do powietrza 

� Wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku, 

� Wspieranie działań zmierzających do zwiększania udziału stosowania paliw gazowych, 

ciekłych, wykorzystania biomasy oraz innych odnawialnych źródeł energii, 

� Racjonalizacja wykorzystania i modernizacja istniejących systemów grzewczych, 

� Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” ze źródeł opalanych paliwem stałym poprzez wykorzystanie 

biomasy i innych źródeł energii odnawialnej. 

2. Ograniczenie eutrofizacji wód (doczyszczanie ścieków, gospodarka ściekowa na wsi) 

� rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

� rozbudowa sieci wodociągowej, 
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� modernizacja ujęć wody, 

Priorytet 2 – Ochrona ekologiczna regionu 

Główne cele krótkoterminowe to: 

� ochrona zdrowia, 

� troska o gatunki chronione, 

� spełnianie wymogów regionalnego systemu informacji o trasach przewozu i miejscach 

składowania materiałów niebezpiecznych. 

Priorytet 3 – Racjonalna gospodarka odpadami, przyjazna środowisku w celu 

ochrony wód i powierzchni ziemi 

Główne cele krótkoterminowe to: 

� Zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie w porównaniu z zebraną ilością  

zmieszanych odpadów komunalnych  

� Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, 

� Edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami 

 

Priorytet 4 – Budowa świadomości ekologicznej społeczeństwa 

Główne cele krótkoterminowe to: 

� Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, 

� Propagowanie ekologicznego stylu produkcji i konsumpcji, 

� Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, 

� Tworzenie lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej, 

� Kształtowanie polityki informacyjnej mającej na celu rezygnację przez firmy i instytucje 

z konwencjonalnych źródeł energii, 

� Mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych, 

� Wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, 

� Podnoszenie skuteczności przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. 



10.2 Program zadaniowy  

Tabela 10 Program zadaniowy gminy Izabelin 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Koszt ogółem  
Koszty [zł] Źródła 

finansowania 
(% kwoty) 2011 - 2014 2015 - 2018 

1.  
Budowa systemu odwodnienia na 

podstawie „ Koncepcyjnego projektu 
odwodnienia gminy Izabelin” 

Urząd Gminy 
Izabelin 

5 000 000,00 zł 
2011 r. 500 000,00 zł 
2012 r. 2 500 000,00 zł 
2013 r. 2 000 000,00 zł 

 
Urząd Gminy 

Izabelin 

2.  

Ochrona Kampinoskiego Parku 
Narodowego poprzez rozbudowę 

oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w 
Truskawiu  

Urząd Gminy 
Izabelin 

7 919 000,00 zł 
2011 r. 382 000,00 zł 
2012 r. 5 943 000,00 zł 
2013 r.  1 594 000,00 zł 

 

Urząd Gminy 
Izabelin 

 
Środki Unii 

Europejskiej 

3.  Edukacja ekologiczna 
Urząd Gminy 

Izabelin 
48 000,00 zł 

2011 r. 6 000,00 zł 
2012 r. 6 000,00 zł  
2013 r. 6 000,00 zł  
2014 r. 6 000,00 zł 

2015 r. 6 000,00 zł 
2016 r. 6 000,00 zł  
2017 r. 6 000,00 zł  
2018 r. 6 000,00 zł 

Urząd Gminy 
Izabelin 

4.  
Budowa i modernizacja dróg na 

terenie gminy Izabelin. 
Urząd Gminy 

Izabelin 
3 620 173,00 zł 

2012 r. 1 620 173,00 zł 
2013 r. 2 000 000,00 zł 

 
Urząd Gminy 

Izabelin 

5.  
Termomodernizacja budynku 
komunalnego w Mościskach 

Urząd Gminy 
Izabelin 

35 000,00 zł 
2011 r.  3 500,00 zł 
2012 r. 31 500,00 zł 

 
Urząd Gminy 

Izabelin 

6.  
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej 
Urząd Gminy 

Izabelin 
11 253 500,00 zł 

2012 r. 5 626 750,00 zł 
2013 r. 5 626 750,00 zł 

 

Urząd Gminy 
Izabelin 

 
Środki Unii 

Europejskiej 
Źródło: Urząd Gminy Izabelin 



11 Uwarunkowania realizacyjne programu 

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez władze gminy 

instrumentów prawnych, ekonomiczno – finansowych i społecznych. Ważnym czynnikiem 

realizacyjnym jest również przynależność Polski do Wspólnoty Europejskiej. Koordynatorem 

i głównym wykonawcą Programu będzie władza wykonawcza gminy – Wójt. 

11.1 Uwarunkowania prawne 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie lokalnym Wójt Gminy Izabelin w art. 

17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska został zobligowany do sporządzenia 

gminnego programu ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ww. ustawy Program określa 

w szczególności: 

� Cele ekologiczne, 

� Priorytety ekologiczne ( w tym poziomy celów długoterminowych), 

� Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

� Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki 

finansowe. 

Projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu – zarząd powiatu, 

a następnie uchwaleniu przez Radę Gminy. Z wykonania Programu organ wykonawczy gminy – Wójt 

sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Gminy. 

 Realizacja Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 

z perspektywą na lata 2015-2018 odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego 

i unijnego, w szczególności przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

11.2 Uwarunkowania ekonomiczne 

Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu. Bez zabezpieczania 

odpowiednich środków finansowych oraz źródeł finansowania nie jest możliwa realizacja Programu. 

Gmina musi korzystać ze źródeł zewnętrznego finansowania. Konieczne jest zabezpieczenie 

odpowiednich środków finansowych na realizację priorytetów i celów niniejszego Programu.  

Główne źródła „dochodu” wspomagające realizację dokumentu, na wszystkich szczeblach 

administracji samorządowej w województwie mazowieckim, to:  

� instytucjonalne: 

 budżety własne jednostek samorządu terytorialnego, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
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 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 

 fundusze pomocowe Unii Europejskiej, 

 budżet Państwa, 

 banki, 

� przedmiotowe:  

 administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych 

decyzjami administracyjnymi,  

 grzywny, 

 opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin, 

 opłaty za korzystanie ze środowiska, realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, 

 kary i opłaty za brak pozwoleń w zakresie ochrony środowiska, 

 środki mieszkańców i przedsiębiorców, 

 dotacje, spadki i darowizny. 

Środki własne samorządu terytorialnego 

Na realizację części zadań jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przeznaczyć 

własne środki. Do uzyskania niektórych dotacji konieczne jest zainwestowanie w przedsięwzięcie 

własnych środków na wymaganym poziomie. Fundusze te pochodzą z bieżących środków, takich jak 

np. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

11.2.1 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

11.2.1.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Na podstawie: Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Wykonawczego do Polityki 

Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, 

Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, zobowiązań międzynarodowych Polski, a także list 

przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej- 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje i realizuje dofinansowywanie 

przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami według niżej wymienionych programów priorytetowych. 

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z 

konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. 

Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na 2011 rok. 

1. Ochrona wód 
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1.1. Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

1.2. Zagospodarowanie osadów ściekowych. 

1.3. Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

gospodarka wodno-ściekowa. 

1.4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenie budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego. 

2. Gospodarka wodna 

2.1. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych. 

3. Ochrona powierzchni ziemi 

3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. 

3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. 

3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

4. Geologia i górnictwo 

4.1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód 

podziemnych. 

4.2. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. 

4.3. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. 

5. Ochrona klimatu i atmosfery 

5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej 

kogeneracji. 

5.2. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania. 

5.3. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). 

5.4. Efektywne wykorzystanie energii. 

5.5. Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. 

5.6. Realizacja przedsięwzięć  finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu 

Królestwa Szwecji. 

5.7. Inteligentne sieci energetyczne. 

6. Ochrona przyrody 
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6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu. 

6.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 

6.3. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo. 

6.4. Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 

7. Edukacja ekologiczna 

8. Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska 

9. Programy międzydziedzinowe 

9.1. Współfinansowanie LIFE+. 

9.2. Współfinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 

9.3. Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE. 

9.4. Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju. 

9.5. Wspieranie działalności monitoringu Środowiska. 

9.6. Wspieranie działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej. 

9.7. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. 

9.8. Współfinansowanie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem. 

9.9. Ekologiczne formy transportu. 

11.2.1.2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych 

o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW 

przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zdań priorytetowych, które mogą być finansowane z ich 

środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.  

Fundusze oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, mogą także: 

� udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,  

� wnosić udziały spółek działających w kraju, 

� nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju. 

Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013 
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Programy Operacyjne stanowią podstawowe narzędzia do osiągnięcia założonych w 

Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007 – 2013 celów przy wykorzystaniu 

środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

11.2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska 

w Polsce, w nowym okresie programowym na lata 2007-2013 będzie Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej 

ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej. 

Na realizację POIiŚ w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze 

środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu 

Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 

mln euro (23%). Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak: transport, środowisko, energetykę, 

kulturę i dziedzictwo kulturowe, szkolnictwo wyższe, a także ochronę zdrowia. 

W zakresie ochrony środowiska przewidziano dofinansowanie dla dużych inwestycji 

komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody 

i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Wsparcie z Programu otrzymają 

zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, administracja 

parków narodowych i Lasów Państwowych. 

11.2.3 Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym 

i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii 

Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna (EWT). 

Przewiduje się realizację następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

z udziałem Polski: 

− współpraca transgraniczna: 

� trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem 

Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii), 

� Polska – Republika Czeska, 

� Polska – Słowacja, 
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� Polska – Litwa, 

� Polska – Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk). 

− współpraca transnarodowa: 

� Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, 

� Region Morza Bałtyckiego, 

− program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE. 

Na granicach zewnętrznych UE współpraca transgraniczna z krajami partnerskimi będzie 

wspierana ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach tego 

instrumentu z udziałem Polski realizowane będą programy współpracy transgranicznej z Ukrainą, 

Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

11.2.4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Siedmioletni Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ma przyczynić się do 

zapewnienia opłacalności produkcji rolnej, modernizacji gospodarstw i przetwórstwa artykułów 

rolnych, wspartych przez rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. 

W ramach PROW zagadnienia środowiskowe realizowane będą w ramach następujących 

działań: 

− wsparcie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW), 

− płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, 

− program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe), 

− zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne, 

− odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie 

instrumentów zapobiegawczych, 

− różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

− podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: 

� gospodarka wodno-ściekowa w szczególności zaopatrzenie w wodę, 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub 

kanalizacji zagrodowej, 

� tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 

� wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności 

wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy, 
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� poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów, gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi). 

11.2.5 Program Life+ 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się 

wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem 

jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki 

ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 

ochrony środowiska. 

W szczególności, LIFE+ wspiera wdrażanie szóstego Programu Działania Środowiskowego 

Wspólnoty (6th EAP, 2002–2012), włącznie z jego strategiami tematycznymi, oraz zapewnia wsparcie 

finansowe dla środków i przedsięwzięć wnoszących wartość dodaną w dziedzinie ochrony przyrody 

i środowiska państw członkowskich UE. Program ten będzie realizowany w latach 2007 – 2013 

i stanowi kontynuację programu LIFE, realizowanego w latach 1992 - 2006. Instrument finansowy 

LIFE+ jest bardzo wymagającym programem, obejmującym różnorodne zagadnienia poczynając od 

ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, przez zmiany klimatu, ochronę powietrza, ochronę 

gleb i wód, przeciwdziałanie hałasowi, ochronę zdrowia aż po działania mające na celu wzrost 

świadomości społecznej w dziedzinie środowiska. 

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne: 

Komponent I LIFE+ PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

W ramach komponentu pierwszego przewiduje się finansowanie projektów związanych 

z ochroną, zachowywaniem lub odbudową naturalnych ekosystemów, naturalnych siedlisk, dzikiej 

flory i fauny oraz różnorodności biologicznej, włącznie z różnorodnością zasobów genetycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000. 

Podkomponent Przyroda skupia się na realizacji postanowień dwóch dyrektyw unijnych: nr 

79/409/EC, w sprawie ochrony ptaków tzw. „ptasiej” i nr 92/43/EEC, w sprawie ochrony siedlisk, tzw. 

„siedliskowej”. 

Podkomponent różnorodność biologiczna finansuje innowacyjne i demonstracyjne projekty 

przyczyniające się do realizacji celu określonego w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2006) 216 

„Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej na obszarze Europy do roku 2010 i 

w przyszłości – utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”. 

Komponent II LIFE+ POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA  
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W ramach drugiego komponentu przewiduje się finansowanie innowacyjnych lub 

demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności: 

zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania jakości życia; ochrony wód, 

ochrony powietrza, ochrony gleb; ochrony przed hałasem; monitorowania lasów oraz ochrony przed 

pożarami; zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, jak również 

tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska. 

Komponent III LIFE+ INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

Odwrócenie negatywnych trendów zmian zachodzących w środowisku naturalnym wymaga 

nie tylko zmian systemowych, harmonizujących rozwój społeczny i ekonomiczny z możliwościami 

środowiska, lecz również zaangażowania zarówno instytucji jak i społeczeństwa do zmiany 

indywidualnych zachowań tak, by zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Stąd w 

ramach trzeciego komponentu przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych 

i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 

wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk. 

PROMOWANIE INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA 

Ważną cechą Instrumentu LIFE+ jest promowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie 

ochrony środowiska. Stąd wymóg, by projekty przygotowywane do dofinansowania w ramach 

komponentu II oraz komponentu I podkomponent Różnorodność biologiczna, miały charakter 

demonstracyjny lub innowacyjny. W tym zakresie LIFE+ ma za zadanie przeniesienie na grunt 

praktyczny prośrodowiskowych rozwiązań wypracowanych przez naukowców. 

Bardzo częstym problemem naszych naukowców jest brak środków na przetestowanie w 

szerszym zakresie rozwiązań, które sprawdziły się w skali laboratoryjnej. LIFE+ przychodzi z pomocą w 

takich przypadkach, ale pod warunkiem, że opracowywane idee służą środowisku. Jedną z 

możliwości, jakie daje LIFE+ w zakresie rozwiązań innowacyjnych jest fakt finansowania w 100% 

prototypów. 

Zasady wdrażania LIFE+ 

Program zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz do roku ogłasza nabór 

wniosków. Wnioski kierowane są do Komisji za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od września 2008 r. pełni funkcję Krajowego Punktu 

Kontaktowego LIFE+. Termin przesyłania wniosków LIFE+ do NFOŚiGW jest wskazany w Kalendarium  

Finansowanie z LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub 

prywatne zarejestrowane na terenie dowolnego państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej. 

Beneficjenci mogą tworzyć partnerstwa w celu realizacji poszczególnych projektów. 
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Wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ publikowane są w 

specjalnych pakietach aplikacyjnych dla każdego komponentu, zarówno na stronie internetowej 

Komisji Europejskiej, jak i Narodowego Funduszu. 

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku do Komisji Europejskiej, beneficjenci dokładnie 

sprawdzili, czy działania przedstawione we wniosku, w ramach ich projektu, istotnie nie mogą być lub 

nie są finansowane z innych środków europejskich  

NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy, oprócz wspomnianego już przekazywania wniosków LIFE+ 

do Komisji Europejskiej pełni następujące funkcje: 

• przeprowadzanie krajowego naboru wniosków o dofinansowanie z LIFE+ wraz z oceną 

kompletności wniosków; 

• bieżąca współpraca z Komisją Europejską, w tym reprezentowanie Polski na Komitecie 

sterującym LIFE+; 

• działalność promocyjna mająca na celu poinformowanie społeczeństwa o możliwości 

skorzystania z LIFE+ w celu dofinansowania działań w zakresie ochrony środowiska; 

• bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami, w tym m.in. konsultacje przy 

przygotowywaniu wniosków. 

Wnioskodawcy pragnący, by NFOŚiGW włączył się finansowo w realizację projektu mogą składać 

do NFOŚiGW osobne wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć LIFE+ ze środków 

krajowych. Każdego roku termin złożenia wniosku publikowany jest wraz z formularzami wniosków o 

dofinansowanie NFOŚiGW. 

Narodowy Fundusz zapewnia współfinansowanie projektów LIFE+ do wysokości 95% kosztów 

kwalifikowanych. Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno Beneficjenci koordynujący projektów 

realizowanych na terenie Polski, jak również polscy partnerzy (Współbeneficjenci) projektów 

międzynarodowych. 

W celu współfinansowania przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie z LIFE+, Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzył specjalny Program priorytetowy. 

Program priorytetowy przygotowano w sposób, by proces uzyskiwania dofinansowania z NFOŚiGW 

do przedsięwzięć LIFE+ był jak najbardziej przyjazny dla wnioskodawców. Beneficjent będzie miał 

możliwość zbilansowania budżetu planowanego przedsięwzięcia już na etapie składania wniosku do 

Komisji Europejskiej. Formularze wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW są 

bardzo uproszczone, co ma zmniejszyć pracochłonność przygotowania wniosków. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co roku organizuje dla potencjalnych 

wnioskodawców warsztaty pisania wniosków, które wzorem lat ubiegłych obywają się w okresie 

poprzedzającym termin złożenia wniosków do Instrumentu Finansowego LIFE+.  
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11.2.6 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Rząd Polski w październiku 2004 r. podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z 

dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu): Norwegia, Islandia i Lichtenstein. 

Pomoc udzielana jest w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro jest przeznaczona na lata 2004-2009. 

Środki dostępne są m.in. na realizację projektów w ramach następujących obszarów 

tematycznych: 

� ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję 

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

� promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 

zasobami, 

� ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa 

miast, 

� ochrona środowiska, z uwzględnieniem 

� administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów UE istotnych 

dla realizacji projektów inwestycyjnych, 

� polityka regionalna i działania transgraniczne. 

Zgodnie z Zasadami i Procedurami wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Zasadami i 

Procedurami wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego o środki finansowe mogą ubiegać 

się wszystkie sektorowe instytucje publiczne i prywatne, jak również organizacje pozarządowe 

stanowiące osoby prawne w Polsce i działające w interesie społecznym – np. władze krajowe, 

regionalne lub lokalne, instytucje naukowe/badawcze, instytucje środowiskowe, organizacje 

społeczne i organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Trzeci (ostatni) nabór wniosków w ramach Mechanizmów Finansowych odbędzie się na 

przełomie 2007/2008 roku i będzie obejmował priorytety określone w Programie Operacyjnym, za 

wyjątkiem następujących obszarów priorytetowych: 2.1.”Ochrona środowiska, w tym w tym 

środowiska ludzkiego, poprzez m. in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł 

energii”, 2.3. „Ochrona kulturowego dziedzictw europejskiego, w tym transport publiczny i ochrona 

miast” oraz 2.6 „Badania naukowe”. 
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11.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 

Cel główny: poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.  

Cele szczegółowe 

� Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz 

przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom, 

� Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu 

i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych 

o wysokiej sprawności, 

� Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez tworzenie 

systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych oraz 

usprawnienie zarządzania środowiskiem, 

� Zachowanie bioróżnorodności. 

 

Kategorie interwencji: 

33 - Energia elektryczna 

35 - Gaz ziemny 

39 - Energia odnawialna: wiatrowa 

40 - Energia odnawialna: słoneczna 

41 - Energia odnawialna: biomasa 

42 - Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 

43 - Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 

44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 

45 - Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 

46 - Oczyszczanie ścieków 

47 - Jakość powietrza 

48 - Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 

50 - Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów 

51 - Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 

53 - Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów 

zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 

54 - Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 
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Uzasadnienie: 

Realizacja celu RPO WM wymaga inwestycji przede wszystkim w infrastrukturę ochrony 

środowiska. Pozwolą one uczynić z województwa mazowieckiego, zgodnie z odnowioną Strategią 

Lizbońską, atrakcyjne miejsce inwestowania i pracy. 

W wyniku szeregu działań w województwie mazowieckim już od kilkunastu lat następuje 

sukcesywna poprawa stanu środowiska naturalnego. Proces ten jest jednak zbyt powolny, a środki 

kierowane na tą dziedzinę wciąż niewystarczające. Co prawda zrealizowano liczne inwestycje 

infrastrukturalne, znacznemu zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń przemysłowych oraz wzrasta 

świadomość społeczna, ale wciąż sytuacja odbiega od europejskich standardów. 

Pozytywnym tendencjom towarzyszy narastanie zagrożeń i niekorzystnych zjawisk: 

pogłębianie się deficytu wód, dysproporcje między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

wzrost liczby odpadów i problemy z ich zagospodarowaniem, urbanizacja terenów cennych 

przyrodniczo, brak poszanowania dla środowiska naturalnego, brak spójnych rozwiązań 

instytucjonalnych w zakresie ochrony środowiska. 

W województwie mazowieckim szczególnie niekorzystnie kształtuje się sytuacja w zakresie 

infrastruktury oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów. Znaczne zwiększenie długości sieci 

wodociągowej, wykonane w ostatnich latach, wymusza rozbudowanie kilkukrotnie krótszej sieci 

kanalizacyjnej. W kwestii odpadów problem stanowi brak kompleksowych systemów zbiórki i 

segregacji oraz ich składowanie i unieszkodliwianie. 

Ograniczenia wymaga emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. 

O ile zapotrzebowanie na energię w województwie jest w pełni zaspokajane, zły stan 

infrastruktury energetycznej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego regionu i 

stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstw. Dlatego należy poprawić w regionie stan 

energetycznej infrastruktury przesyłu i dystrybucji. Malejąca ilość surowców energetycznych na 

świecie wymusza konieczność ograniczenia ich zużycia oraz szukanie nowych, alternatywnych źródeł 

energii, w tym źródeł odnawialnych. Działania w odnawialne źródła energii oraz poprawę istniejącej 

infrastruktury elektroenergetycznej zwiększą poziom sprawności energetycznej i zagwarantują 

bezpieczeństwo dostaw energii w regionie.  

W świetle postępującego rozwoju gospodarczego niezbędne są w województwie 

mazowieckim inwestycje służące zabezpieczeniu mieszkańców i dóbr przed pojawiającymi się 

niebezpieczeństwami, zarówno technologicznymi, jak i naturalnymi oraz ich efektami. W regionie 

szczególne zagrożenie wynika ze zwiększonego obrotu produktami, zwłaszcza niebezpiecznymi. 

Wypadki podczas ich transportu oraz awarie w czasie obróbki są źródłami skażenia środowiska. 
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Ciągłych nakładów wymaga infrastruktura ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz systemy 

likwidacji ich skutków. 

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego jest jednym 

z długookresowych celów zapisanych w SRWM. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu: 

W ramach Priorytetu realizowane będą projekty mające pozytywny wpływ na zwiększenie 

atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz zgodne ze standardami w zakresie ochrony 

środowiska wymaganymi w Dyrektywach, przy wykorzystaniu synergii pomiędzy ochroną zasobów 

naturalnych i wzrostem gospodarczym zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej. 

Cel główny Priorytetu zostanie osiągnięty dzięki działaniom inwestycyjnym w infrastrukturę. 

W zakresie wodociągów i kanalizacji wspierane będą zadania dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnych, 

urządzeń i instalacji służących zaopatrzeniu w odpowiedniej jakości wodę oraz gromadzeniu 

i oczyszczaniu ścieków, jak również prowadzeniu procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów 

ściekowych oraz mające na celu wprowadzenie racjonalnego wykorzystania wody. Tam, gdzie jest to 

właściwe, wsparcie dla budowy nowych wodociągów będzie łączone z budową sieci kanalizacyjnych. 

Realizowane będą inwestycje zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów 

i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacji zdegradowanych 

terenów, w tym przede wszystkim: likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich 

zawartości; tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów; budowa, rozbudowa, 

modernizacja instalacji do segregacji odpadów, do termicznego przekształcania odpadów dla 

wytwarzania energii i ciepła jako jednego z potencjalnych odnawialnych źródeł energii; recykling 

odpadów; budowa składowisk odpadów niebezpiecznych.  

Planowane jest również wsparcie działań zmierzających do ochrony powietrza, poprzez 

modernizację systemów ciepłowniczych, źródeł wytwarzania ciepła i energii oraz termomodernizację 

budynków. Promowane będą przede wszystkim: inwestycje w technologie wykorzystujące 

alternatywne źródła energii w szczególności ze źródeł odnawialnych; inwestycje w zakresie 

kogeneracji o wysokiej sprawności, w szczególności ze źródłami energii z OZE, w tym również gazu; 

służące ograniczeniu nadmiernego zużycia paliw i poprawie sprawności energetycznej; dotyczące 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego regionu; umożliwiające przyłączanie OZE do sieci elektroenergetycznej; służące 

rozbudowie sieci gazowych na obszarach wiejskich. W przypadku wsparcia budowy infrastruktury 

elektrycznej czy gazowej niesprawność rynku będzie musiała być udowodniona na poziomie projektu 

przy sporządzaniu studium wykonalności w zakresie wsparcia tradycyjnych źródeł energii. 

Jednocześnie należy także zapewnić, aby te projekty nie zakłócały liberalizacji rynku. Wsparcie będzie 
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skierowane do projektów w zakresie energetyki, w tym również sieci gazowych, realizujących cele 

Polityki energetycznej Polski do 2025 roku.  

Ponadto wspierane będą działania zmierzające do tworzenia spójnych, kompleksowych, 

regionalnych systemów monitoringu środowiska oraz prognozowania, ostrzegania, reagowania 

 likwidacji skutków zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i technologicznych oraz inwestycje w tym 

zakresie. Inwestycje w infrastrukturę zapobiegania powodziom będą uwzględniać ograniczenia 

środowiskowe (np. obszary Natura 2000) i będą spójne z zasadami Dyrektywy Ramowej Unii 

Europejskiej w sprawie Polityki Wodnej, nr 2000/60/WE i propozycji Dyrektywy o ocenie i 

zarządzaniu powodziami. Realizowane będą przedsięwzięcia oparte na interdyscyplinarnym 

planowaniu w obszarze zlewni rzecznej. Priorytetem będą projekty, które maja na celu zwolnienie 

szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie retencyjności zlewni. Na przykład, odtworzenie 

zdolności retencyjnych naturalnych terenów zalewowych i podmokłych; ponowne połączenia rzek z 

ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie melioracji; przywrócenie naturalnego koryta 

rzecznego, w tym cofnięcie regulacji koryta rzecznego czy rozbiórka wałów przeciwpowodziowych 

i innych urządzeń przeciwpowodziowych, które stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu wód 

powodziowych; rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych, itp." 

Realizowane będą również projekty wsparcia dla instytucji publicznych we wprowadzaniu 

przyjaznych środowisku technologii oraz usprawnienia zarządzania środowiskiem, a także projekty w 

zakresie zachowania i ochrony istniejących zasobów dziedzictwa naturalnego na terenach parków 

narodowych, obszarów Natura 2000 i leśnych kompleksów promocyjnych. 

W ramach planowanych działań zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególności 

równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę 

dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające na celu zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu. 

11.2.8 Kredyty Bankowe 

Bank Ochrony Środowiska I i II Oddział w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Warszawie 

(WFOŚiGW województwa mazowieckiego) 

Przedmiot kredytowania  

zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie kredyty udzielane są m.in. na 

zadania z dziedziny: 

OCHRONY WÓD: 
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• Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę nowych oraz rozbudowę 

i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, budowę nowych i przebudowę istniejących 

sieci kanalizacyjnych. 

• Realizacja projektów dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych. 

• Ochrona powierzchniowych ujęć wody pitnej oraz ochrona obszarów zasilania zbiorników 

wód podziemnych. 

• Wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych, zmniejszających ładunki 

zanieczyszczeń w ściekach i ograniczających zużycie wody, oraz budowa i przebudowa 

instalacji oczyszczających lub podczyszczających ścieki. 

• Wdrażanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach o rozproszonej 

zabudowie. 

GOSPODARKI WODNEJ: 

• Wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpowodziową – budowa 

i przebudowa instalacji, budowli i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, likwidacja skutków 

powodzi. 

• Budowa systemów małej retencji w ramach programu małej retencji dla województwa 

mazowieckiego (piętrzeń, zbiorników wodnych) i renaturyzacja mokradeł. 

• Budowa i przebudowa ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody oraz budowa i przebudowa 

systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną. 

• Zadania mające na celu racjonalizację i ograniczanie zużycia wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

• Poprawa stanu zasobów wodnych, stosunków wodnych oraz zapobieganie erozji wodnej. 

• Rozwój małej energetyki wodnej. 

OCHRONY POWIETRZA: 

• Zadania i programy dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

• Modernizacja systemów cieplnych w połączeniu z likwidacją lokalnych kotłowni o niskiej 

sprawności i złym stanie technicznym. 

• Ograniczenie emisji pyłów i gazów powstających w procesach energetycznych oraz emisji 

substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności. 

• Likwidacja niskich emisji na terenach zabudowanych i obszarach szczególnie przyrodniczo 

cennych. 

• Wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu 

ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
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• Podniesienie efektywności gospodarowania energią, poprzez ograniczenie strat 

przesyłowych, ograniczenie jej zużycia, w tym termorenowacja obiektów. 

• Zadania polegające na ograniczaniu poziomu przenikania hałasu do środowiska. 

OCHRONY ZIEMI: 

• Realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

przemysłowych i niebezpiecznych /w tym szpitalnych/, w ramach opracowanych 

terytorialnych planów gospodarki odpadami /wojewódzki, powiatowy, gminny/. 

• Przedsięwzięcia związane z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym 

wykorzystaniem odpadów. 

• Budowa i przebudowa sortowni, składowisk, kompostowni, obiektów termicznej utylizacji 

odpadów oraz rekultywacja wysypisk odpadów. 

• Usuwanie i unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych w tym zgromadzonych 

w mogilnikach oraz wyrobów zawierających azbest. 

a także:  

- Ochrony przyrody 

- Edukacji ekologicznej 

- Przeciwdziałania zagrożeniom środowiska 

- Monitoringu środowiska 

oraz zadania wspierane funduszami pomocowymi UE 

Procedura 

Kredyty przeznaczone dla osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), osób 

prowadzących gospodarstwa rolne, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych podmiotów, które mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Wniosek o przyznanie 

kredytu składany jest w Banku. W przypadku kredytu przeznaczonego na realizację zadań 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych oraz kredytu, 

którego zaciągnięcie uwarunkowane jest wyłonieniem banku w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych wniosek o przyznanie promesy/ kredytu składany jest w Funduszu. 

Warunki kredytowania 

• kwota kredytu: do 80% kosztów zadania 

• dotacja:  

o na częściową dopłatę do bieżących odsetek od kredytu otrzymanego przez 

Kredytobiorcę w banku, 

o na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – wyłącznie dla osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej:  
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� do 30 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i 

odnawialnych źródeł energii, 

� do 25 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony atmosfery, 

� do 20 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki 

wodnej, 

� do 15 % kwoty kredytu - dla zadań z dziedzin nie wymienionych powyżej. 

• oprocentowanie dla kredytów, których zaciągnięcie nie jest uwarunkowane wyłonieniem 

banku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych::  

o w przypadku kredytu z dopłatami do oprocentowania:  

� WIBOR 3M powiększony o 0,5 p.p. - dla zadań z dziedziny ochrony wód i 

gospodarki wodnej, 

� WIBOR 3M - dla zadań z dziedziny ochrony atmosfery, 

� WIBOR 3M pomniejszony o 0,5 p.p. - dla zadań z dziedziny ochrony 

powierzchni ziemi i odnawialnych źródeł energii, 

� WIBOR 3M powiększony o 1 p.p. - dla zadań z dziedzin nie wymienionych 

powyżej, 

lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku 

• w przypadku kredytów z dotacją na częściową spłatę kapitału – WIBOR 3M + 2,5 p.p. 

• okres kredytowania: do 10 lat 

• okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu 

• prowizje: do 1,5% kwoty kredytu. 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

Przykładowa, rzeczywista stopa oprocentowania kredytu wynosi 4,11% w skali roku, przy 

założeniach: 

� kwota kredytu - 80.000 PLN  

� oprocentowanie - WIBOR 3M = 3,81% p.a. (z dnia 11.08.2010r.) 

� okres kredytowania - 10 lat 

� prowizja - 1.200 PLN (1,5% kwoty kredytu) 

� zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego  

11.3 Planowanie przestrzenne 

Planowanie przestrzenne zapewnia warunki równowagi przyrodniczej w procesie organizacji 

przestrzeni dla potrzeb społeczności i prognozowania rozwoju gospodarczego. Kierunek ten jest 

zgodny z zasadniczymi celami polityki Unii Europejskiej zawartymi między innymi w dokumencie 
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Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego. Krajowe przepisy dotyczące konieczności 

przedstawiania zagadnień dotyczących ochrony środowiska w planie zagospodarowania 

przestrzennego zawarte są w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a także w ustawach ustanawiających samorządy 

poszczególnych szczebli i określających ich kompetencje, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej 

tj.: w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.).  

11.4 Uwarunkowania społeczne 

Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji i sprawiedliwość 

rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Prawo do informacji i udziału obywateli jest zasadą 

konstytucyjną, zapewnioną w art. 74 Konstytucji RP. Polska podpisała także i jako jeden z pierwszych 

krajów ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, tzw. Konwencję 

z Aarhus17. Nakazuje ona zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów 

i programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów 

państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących 

środowiska. Są to w szczególności: 

� ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 

� ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji 

� przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy 

wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny, 

� należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji. 

Jednakże organy państwowe same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów 

powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu trwania 

konsultacji społecznych.  

Dokumenty te muszą być opracowane z udziałem konsultacji społecznych, przy 

uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego 

i pozarządowego. Założenia do programów i projekty dokumentów powinny być przedstawione 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

                                                           
17
 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska (Dz.U. Nr 78, poz. 706) 
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11.5 Uwarunkowania związane z integracją europejską 

Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej. 

Zgodnie z Układem Europejskim 16 grudnia 1991 roku Polska zobowiązała się do stopniowego 

dostosowania prawa polskiego do dokumentów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej, w tym 

również, a może nawet w szczególności, do prawa dotyczącego wykorzystania i ochrony środowiska. 

Stopniowo dostosowywane są regulacje w zakresie:  

� ochrony przyrody,  

� gospodarki odpadami, 

� jakości wód, 

� ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka, 

� zanieczyszczenia powietrza, 

� hałasu z maszyn i urządzeń, 

� substancji chemicznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie, 

� bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. 

Negocjacje przedakcesyjne w obszarze środowiska oficjalnie zamknięto 25 listopada 2002r. 

Komisja Europejska przyjęła wnioski o okresy przejściowe w odniesieniu do 9 aktów prawnych. 

Ustalenia stały się wiążące w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 2003r. Ze względu na 

szeroki charakter regulacji prawnych, zgodnych z prawem wspólnotowym, administracja 

samorządowa musi podjąć różnorodne działania mające na celu wdrażanie nowych przepisów. Na 

szczególną uwagę zasługują następujące aspekty: 

� udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie, 

�  zmiany dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, 

� rozwiązywanie problemów ochrony przyrody, 

� gospodarka odpadami. 

Aspekty te zostały uwzględnione w Programie. Wdrażanie unijnych wymagań w zakresie 

ochrony środowiska, wiążące się ze znaczącymi kosztami wspomagane współfinansowany będzie ze 

środków Polityk Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych. Podstawowe korzyści, jakie odniesie 

Polska we wdrażaniu unijnych wymagań prawnych to poprawa międzynarodowego wizerunku Polski, 

ważna zwłaszcza dla samorządów. Przełoży się to na zainteresowanie inwestorów naszymi terenami, 

poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, zapewnienie usług w zakresie gospodarowania odpadami, 

poprawę jakości powietrza. Wykorzystanie środków unijnych przyniesie poprawę sytuacji 

ekonomicznej mieszkańców, wyrażająca się zmniejszeniem kosztów uzdatniania wody i wymiany 

infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, zmniejszeniem kosztów produkcji w rolnictwie, 
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uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości, zwiększeniem atrakcyjności turystycznej terenów, 

nowymi miejscami pracy. 

11.6 Monitoring wdrażania Programu 

Wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie poprzez sporządzenie Raportu z realizacji 

Programu co 2 lata w ramach którego nastąpi: 

� określenie stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 

� określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

� oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

� analiza przyczyn tych rozbieżności. 

Co 4 lata natomiast nastąpi aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin. 

11.7 Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin jest narzędziem wdrażania 

polityki ochrony środowiska w gminie w okresie od 2011 – 2014roku. Oznacza to konieczność 

monitorowania zmian zachodzących w gminie poprzez regularne ocenianie stopnia realizacji 

Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań, przyjętych celów, a także ustalania 

rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 

Ostatnim elementem tej analizy jest ustalenie przyczyn ujawnionych rozbieżności. Cykliczność oceny 

zakłada okres dwóch lat. Niezależnie od tego, monitorowanie Programu odbywać się będzie poprzez 

roczną ocenę wykonania założonego na wskazane działania budżetu. Należy przyjąć, że aktualizacja 

polityki długookresowej odbywać się będzie co cztery lata. 

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy przyjąć uporządkowany system mierników jego 

efektywności. Mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze grupy: 

• mierniki ekonomiczne, 

• ekologiczne, 

• społeczne (świadomości społecznej). 

Mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska przy 

założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. Należą do nich łączny 

i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania efektu w okresie 

eksploatacji, a także trwałość efektu w określonym czasie. W grupie mierników ekologicznych znajdą 

się mierniki określające stan środowiska, stopień zmian w nim zachodzących oraz mierniki określające 

skutki zdrowotne dla populacji. 
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Miernikami będą: 

• jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

• długość sieci kanalizacyjnej, 

• ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok, 

• powierzchnia terenów objętych ochroną prawną, 

• poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 

• poziom hałasu w środowisku, 

• nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska. 

Mierniki społeczne to: 

• udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska, 

• stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje interwencji społecznej), 

• ilość i zróżnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje, kampanie, udział 

mediów lokalnych, zaangażowanie różnych grup/społeczności), 

• ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze zniszczeniami 

środowiska. 

Decyzja o przyjęciu liczby i rodzajach wskaźników jest decyzją ustalającą określony system oceny 

przyjętej polityki ochrony środowiska w gminie. Oprócz ich doboru konieczne jest ustalenie sposobu 

ich agregacji, a następnie interpretacji. 

Tabela 11 Wskaźniki monitorowania programu 

Lp. Wskaźniki Rok bazowy 

1. Jakość wód powierzchniowych Opis na str. 24-28 

2. Jakość wód podziemnych dobra 

3. 
Ilość wody zużywanej dla celów socjalnych 

m3/M/rok 
29,1 

4. Procentowy wskaźnik zwodociągowania gminy 85 

5. Procentowy wskaźnik skanalizowania gminy 50 

6. 

Ilość zebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych ( kod 20 03 01) w gminie na 1 

mieszkańca, który faktycznie mieszka w gminie 

[kg/M/rok] 

6999,83 Mg/10422 Mieszkańców=0,672 

Mg 

0,672 Mg X 1000kg=671,64 kg 

7. 
Udział odpadów komunalnych pozyskiwanych 

ze zbiórki selektywnej [%] 
742,38 Mg : 8611,2 Mg= 8,62% 
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Lp. Wskaźniki Rok bazowy 

8. 

Jakość powietrza atmosferycznego strefy 

warszawsko sochaczewskiej w której położona 

jest gmina Izabelin 

Strefa w klasie A18 pod względem  stężenia 
dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu 
(NO2), pyłu (PM10),benzenu (C6H6), tlenku 
węgla( CO), ołowiu (Pb). 
W przypadku stężeń ozonu  dla ochrony 
zdrowia i roślin oraz benzo/a/pirenu dla 
ochrony zdrowia strefa warszawsko – 
sochaczewska znajduje się w klasie C 

9. Wskaźnik lesistości 73,50%. 

10. 
Powierzchnia terenów objętych prawną 

ochroną w [ha] 
5581,6 

                                                           
18
 Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych 
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