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1. Wstęp
1.1. Podstawy prawne opracowania
Program

ochrony

środowiska

dla

gminy

Izabelin

na

lata

2016-2020

z perspektywą na lata 2021-2024 (dalej POŚ lub Program) został opracowany na zlecenie
gminy Izabelin, na podstawie zawartej w dniu 16 lutego 2015 roku umowy.
Obowiązek wykonania POŚ wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232 ze zm.) – zgodnie z jej art. 17 ust. 1 organ
wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny
program ochrony środowiska. Projekt dokumentu podlega zaopiniowaniu przez organ
wykonawczy powiatu warszawskiego zachodniego.
Zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.) stanowią, że „projekty polityk, strategii, planów lub
programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki
wodnej,

gospodarki

odpadami,

leśnictwa,

rolnictwa,

rybołówstwa,

turystyki

i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji,
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać

na

środowisko

[…]

wymagają

przeprowadzenia

strategicznej

oceny

oddziaływania na środowisko”. Nie mniej jednak według art. 48 cytowanej ustawy „Organ
opracowujący projekty dokumentów […] może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego
dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko”. Uzgodnienie
odstąpienia przeprowadzane jest z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.
W trakcie procedur opracowania Programu organ wykonawczy gminy zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w przytoczonej
powyżej ustawie.
Po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego Program
ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
zostanie uchwalony przez Radę Gminy Izabelin. Z wykonania programów organ wykonawczy
gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie powiatu.
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1.2. Cel i zakres opracowania
Program

Ochrony

Środowiska

dla

gminy

Izabelin

na

lata

2016-2020

z perspektywą na lata 2021-2024 jest zasadniczym instrumentem prowadzenia polityki
ochrony środowiska w gminie, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych.
Z

założenia

sporządzenie

Programu,

poprzez

wprowadzenie

skutecznych

mechanizmów ochrony środowiska, efektywne zarządzanie i wdrażanie obowiązujących
przepisów prawa w tym zakresie, ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Opracowanie niniejsze zawiera charakterystykę i analizę aktualnego stanu środowiska oraz
określenie stanu docelowego w odniesieniu do poszczególnych jego komponentów, wyznacza
cele i zadania środowiskowe, zgodne z przyjętymi priorytetami, służące rozwiązaniu
problemów środowiskowych występujących w gminie. Na takiej podstawie przygotowano
plan operacyjny zawierający listę przedsięwzięć do realizacji na terenie gminy w określonych
ramach czasowych.
1.3. Metodyka pracy
Prace nad Programem Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin przeprowadzono
zgodnie z metodologią właściwą dla planowania strategicznego. W pierwszym etapie pracy
zgromadzono materiały źródłowe i możliwie aktualne dane dotyczące aspektów
demograficznych,

infrastruktury

technicznej

i

aktualnego

stanu

poszczególnych

komponentów środowiska przyrodniczego na omawianym terenie. Dane te stanowią materiały
przekazane przede wszystkim przez Urząd Gminy Izabelin, pochodzą również z opracowań
i raportów Głównego Urzędu Statystycznego, nadrzędnych instytucji samorządowych
i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się problematyką ochrony środowiska jak
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Państwowy Instytut Geologiczny oraz
innych jednostek funkcjonujących w obrębie zagadnień środowiskowych.
W kolejnym etapie przygotowywania projektu Programu określone zostały działania
mające na celu poprawę bądź przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu środowiska
przyrodniczego gminy poprzez określenie celów strategicznych oraz kierunków działań oraz
wskazanie konkretnych zadań służących osiągnięciu założonych celów. Na koniec
zaproponowane

zostały

wskaźniki

służące

monitorowaniu

wdrażanych

działań

i przedstawione możliwości pozyskania środków finansowych na realizacje przedsięwzięć
środowiskowych.
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1.4. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wynikające z innych dokumentów
Programy Ochrony Środowiska należy tworzyć w oparciu o politykę ochrony
środowiska Unii Europejskiej oraz politykę ekologiczną państwa. Najważniejsze przepisy
międzynarodowe w zakresie polityki środowiskowej zostały już transponowane do prawa
polskiego poprzez ustawy i akty wykonawcze regulujące aspekty ochrony środowiska.
Program Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na
lata 2021-2024 zgodny jest z dokumentami wyższego szczebla, tj. dokumentami krajowymi,
wojewódzkimi, powiatowymi, w szczególności z opracowaniami wskazanymi w ramach
nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, wprowadzonego nowelizacją ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.Dz.U.2014.1649). Poniżej
przytoczono fragmenty najważniejszych dokumentów strategicznych, dotykające polityki
środowiskowej:
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Cel 7: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska:
 kierunek interwencji – modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
 kierunek interwencji – modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
 kierunek interwencji – realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,
 kierunek interwencji – wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem
energii,
 kierunek interwencji – stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej
gospodarki,
 kierunek interwencji – zwiększenie poziomu ochrony środowiska.
Cel 8: Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych:
 kierunek interwencji – rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,
 kierunek interwencji – stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych
miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie –
miasta,
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 kierunek interwencji – zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności
sektora

rolno-spożywczego

zapewniający

bezpieczeństwo

żywnościowe

oraz

stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich,
 kierunek

interwencji

–

wprowadzenie

rozwiązań

prawno-organizacyjnych

stymulujących rozwój miast.
Cel 9: Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski:
 udrożnienie

obszarów

miejskich

i

metropolitarnych

poprzez

utworzenie

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
 priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. – Racjonalne gospodarowanie zasobami,
 priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. – Poprawa efektywności energetycznej,
 priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. – Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw
i energii,
 priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. – Poprawa stanu środowiska,
 priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. – Adaptacja do zmian klimatu,
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
 priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. – Zwiększenie efektywności zarządzania
w sektorze transportowym,
 priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. – Modernizacja i rozbudowa połączeń
transportowych,
 priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. – Udrożnienie obszarów miejskich,
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
 priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. – Tworzenie warunków instytucjonalnych,
prawnych i finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach,
 priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. – Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich,
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 priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. – Tworzenie warunków dla rozwoju
ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału
obszarów wiejskich,
 priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. – Zwiększenie spójności terytorialnej
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
 kierunek interwencji 1.1. – Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
 kierunek interwencji 1.2. – Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią,
suszą i deficytem wody,
 kierunek interwencji 1.3. – Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna,
 kierunek interwencji 1.4. – Uporządkowanie zarządzania przestrzenią,
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię
 kierunek interwencji 2.1. – Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,
 kierunek interwencji 2.2. – Poprawa efektywności energetycznej,
 kierunek interwencji 2.6. – Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł
energii,
 kierunek interwencji 2.7. – Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
 kierunek interwencji 2.8. – Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów,
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
 kierunek interwencji 3.1. – Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa
i gospodarki,
 kierunek interwencji 3.2. – Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym
wykorzystanie ich na cele energetyczne,
 kierunek interwencji 3.3. – Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania
energetyki,
 kierunek interwencji 3.4. – Wspieranie nowych i promocja polskich technologii
energetycznych i środowiskowych,
9
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 kierunek interwencji 3.5. – Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie
warunków do powstawania zielonych miejsc pracy
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej
i efektywnej gospodarki
 kierunek działań 1.2. – Koncentracja wydatków publicznych na działaniach
prorozwojowych i innowacyjnych,
a) działanie 1.2.3. – Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii
o największym potencjale wzrostu,
b) działanie 1.2.4. – Wspieranie różnych form innowacji,
c) działanie

1.2.5.

–

Wspieranie

transferu

wiedzy

i

wdrażania

nowych/nowoczesnych technologii w gospodarce (w tym technologii
środowiskowych),
Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
 kierunek działań 3.1. – Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw.
„bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo-i materiałochłonności
gospodarki,
a) działanie 3.1.1. – Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji
i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej,
b) działanie 3.1.2. – Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na
temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,
c) działanie 3.1.3. – Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego
w zakresie technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem
niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW),
d) działanie 3.1.4. – Promowanie przedsiębiorczości typu „business &
biodiversity”, w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością,
 kierunek działań 3.2. – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie
planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały
cykl życia,
e) działanie 3.2.1. – Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej
przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów,
f) działanie 3.2.2. – Stosowanie zasad zrównoważonej architektury
10
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Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
 kierunek działań 1.3. – Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania
tematyczne
a) działanie 1.3.5. – Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii
oraz reagowanie na zagrożenia naturalne,
b) działanie 1.3.6. – Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz
potencjału dziedzictwa kulturowego,
 kierunek działań 2.2. – Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe,
a) działanie 2.2.4. – Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
 kierunek – poprawa efektywności energetycznej
a) cel

główny

–

gospodarczego,

dążenie
tj.

do

utrzymania

zero-energetycznego

wzrostu

rozwoju

gospodarki

następującego

bez

wzrostu

energochłonności

polskiej

zapotrzebowania na energię pierwotną,
b) cel

główny –

konsekwentne

zmniejszanie

gospodarki do poziomu UE-15,
 kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
a) cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla,
znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez
dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego,
 kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła
a) cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy
uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów
oraz przyjaznych środowisku technologii,
 kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez
wprowadzenie energetyki jądrowej
a) cel główny – przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej
i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia
elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem
11
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społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na
wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia,
eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych,
 kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw
a) cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu
energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego
wskaźnika w latach następnych,
b) cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw
transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,
c) cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu
pozyskiwania

biomasy

oraz

zrównoważone

wykorzystanie

obszarów

rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do
konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować
różnorodność biologiczną,
d) cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących
urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,
e) cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz
stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej
opartej na lokalnie dostępnych surowcach,
 kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
a) cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw
i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen,
 kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
a) cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
b) cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10
i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji
unijnych,
c) cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód
powierzchniowych i podziemnych,
d) cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze
wykorzystanie ich w gospodarce,
12
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e) cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.
Istotne dokumenty sektorowe:
 Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce;
 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014;
 Program Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz
Planem działań na lata 2014-2020;
 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
Dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym to przede wszystkim:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (Strategia), przyjęta
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. jest
najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym kierunki polityki
rozwoju, wskazującym główne wyzwania oraz cele do zrealizowania. Jest ważnym punktem
odniesienia dla planów i programów tworzonych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.
Dokument ten stanowi aktualizację Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do
roku 2020 uchwalonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2006 roku,
zrealizowanej w wyniku zmiany uwarunkowań zewnętrznych oraz sytuacji społecznogospodarczej w kraju. W Strategii wyrażono spójną i kompleksową koncepcję rozwoju
Mazowsza, która uwzględnia cele europejskich i krajowych dokumentów strategicznych.
Celem nadrzędnym dokumentu jest „Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport
w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle
i przetwórstwie rolno-spożywczym”, któremu podporządkowano 5 celów strategicznych
spójnych z długookresowymi priorytetami rozwoju regionalnego. Cele te to:
1. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer
i wykorzystanie nowych technologii.
2. Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu
przestrzennego.
3. Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki.
13
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4. Zapewnienie

gospodarce

zdywersyfikowanego

zaopatrzenia

w

energię

przy

zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska.
5. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska
przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości.
Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego
Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. wskazuje cel nadrzędny jako „Ochronę środowiska
naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju jako podstawę
poprawy jakości życia mieszkańców regionu”.
Na podstawie analizy stanu aktualnego i uwarunkowań wynikających z dokumentów
programowych dotyczących ochrony środowiska wyznaczonych zostało 5 obszarów
priorytetowych dla Mazowsza, w zakresach których wyszczególnione zostały cele
średniookresowe i działania służące osiągnięciu tych celów:
Obszar priorytetowy I – Poprawa jakości środowiska
Cele średniookresowe do 2018 r:
1. Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego dla ozonu do 2020 r.
2. Poprawa jakości wód.
3. Racjonalna gospodarka odpadami.
4. Ochrona powierzchni ziemi.
5. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.
Obszar priorytetowy II – Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
Cele średniookresowe do 2018 r:
1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
2. Efektywne wykorzystanie energii.
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.
Obszar priorytetowy III – Ochrona przyrody
Cele średniookresowe do 2018 r:
1. Ochrona walorów przyrodniczych.
2. Zwiększenie lesistości.
3. Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.
Obszar priorytetowy IV– Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
14
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Cele średniookresowe do 2018 r:
1. Przeciwdziałanie poważnym awariom.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych.
3. Ochrona przed powodzią i suszą.
4. Ochrona przed osuwiskami.
5. Ochrona przeciwpożarowa.
Obszar priorytetowy V– Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Cele średniookresowe do 2018 r:
1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza.
2. Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska.
Zagadnienia systemowe:
1. Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego.
2. Zwiększenie

roli

placówek

naukowo-badawczych

Mazowsza

we

wdrażaniu

ekoinnowacji.
3. Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku.
Pozostałe dokumenty strategiczne, których założenia powinny zostać uwzględnione
przy opracowywaniu niniejszego dokumentu to:
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 20122015 z uwzględnieniem perspektywy lat 2016-2019,
 Strategia Rozwoju gminy Izabelin do 2020 roku,
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Izabelin,
 Program

Ochrony

Środowiska

dla

gminy

Izabelin

na

lata

2007-2010

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2015,
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014
z perspektywą na lata 2015-2018.
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1.5. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,
na postawie Raport z realizacji „Programu” za lata 2013-2014
Tabela nr 1. Realizacja harmonogramu zadań wskazanych w POŚ w latach 2013-2014

Lp.
1

2

3

4

Zadanie
Budowa systemu odwodnienia na podstawie
„Koncepcyjnego projektu odwodnienia gminy
Izabelin”
Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez
rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków Mokre Łąki w Truskawiu

Edukacja ekologiczna

Zakres realizacji zadania w latach 2013-2014
budowa systemu odwodnienia
w miejscowości Hornówek - umieszczenie systemu drenażowego wzdłuż ulic Działkowej,

Okocimskiej, Szczerej, Banacha, Zakątnej i Kurowskiego
modernizacja pozwoliła na zwiększenie przepustowości oczyszczalni o 1 350 m3/d dotychczasowy ciąg technologiczny został rozbudowany o drugi reaktor biologiczny oraz
nowy osadnik, trzeci stopień oczyszczania doposażono w drugi filtr podczyszczający ścieki,
w starym osadniku wtórnym powstał zbiornik retencyjny na wodę deszczową

akcja „Kochasz dzieci nie pal śmieci” - dystrybucja na terenie gminy plakatów
i ulotek informacyjnych, artykuł w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej
urzędu
konkurs „Tomik literacki młodych autorów
o tematyce przyrodniczej” - coroczna edycja wojewódzkiego konkursu dla mazowieckich
szkół podstawowych
1) utwardzanie destruktem asfaltowym dróg gminnych:

- w miejscowościach Izabelin B i C, Laski i Hornówek nawierzchni ulic: Krótkiej,
Krzywickiego, Partyzantów, Prymasowskiej, Skrzetuskiego, Zagłoby i Zielnej o
łącznej długości 1,180 km,
- w miejscowościach Hornówek i Laski nawierzchni ulic Wolffa i XVII Poprzecznej
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Izabelin o łącznej długości 0,550 km,
- wykonanie nowej nawierzchni i podbudowy ul. Tetmajera w miejscowości Izabelin
C o długości 0,812 km,
- wykonanie nowej nawierzchni ul. Wieczorka w miejscowości Laski, odcinek od ul.
Południowej do ul. Brzozowej o długości 0,326 km,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja w Izabelinie na odcinku od ul.
16
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Tetmajera do ul. Langiewicza o długości 1,282 km
2) w 2014 r. uruchomiono linię autobusową L18 na trasie Truskaw – Stare Babice

5

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

wybudowano łącznie 15,39 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hornówek,
Izabelin B i C, Truskaw i Laski, w tym:
 w miejscowości Hornówek w latach wybudowano kanalizację sanitarną
o długości 7 823 m, w ulicach Szczera, Zakątna, Sadowa, Herbowa,
Ogrodowa, Okocimska, Banacha, Działkowa, Łączna, Fedorowicza,
Jeżynowa, Bajkowa, Skrajna, Kwadrat, Kampinoska, Piaskowa, Lipkowska,
Poprzeczna I, V, VII, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, wykonano 2
przepompownie oraz 300 przyłączy
 w miejscowości Izabelin C wybudowano 5 110 m kanalizacji sanitarnej w
ulicach Kościuszki, Jałowcowa, Langiewicza, Końcowa, Orła Białego,
Kuncewicza, Krzywickiego, Sierakowska, Chodkiewicza, Grzybowa i
Poniatowskiego, wykonano 2 przepompownie ścieków oraz 300 przyłączy
 w miejscowości Truskaw w okresie 2013-2014 wybudowano 1 409 m sieci
kanalizacyjnej w ulicach Ptasińskiego, Leśnej Polanki, Działkowa, Przecinka,
Popiełuszki, wykonując jedną przepompownię i 57 przyłączy,
 w miejscowości Laski wybudowano w ulicy Piaskowej 269 m oraz w ulicy
Daszewskiego 259 m sieci kanalizacyjnej,
 w miejscowości Izabelin B wybudowano w ulicach Oleńki, Lubomirskiego i
Rocha Kowalskiego 522 m sieci kanalizacyjnej,
 rozbudowa kanalizacji sanitarnej umożliwiła likwidację 507 zbiorników
bezodpływowych
rozbudowa kanalizacji deszczowej:

 w miejscowości Izabelin C wybudowano 1,35 km kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej służącej odwodnieniu terenu ul. 3 Maja na odcinku od Urzędu
Gminy do granicy z miejscowością Truskaw,
 rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Laski, na
odcinkach o łącznej długości 165 m w ciągach ulic Wieczorka, Sezamkowej
i Brzozowej
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Rozbudowa sieci wodociągowej

wybudowano odcinki wodociągu w ulicy Bocianiej w Truskawiu oraz ulicach Leśnej
i Rynkowej w Izabelinie C, liczba przyłączeń wzrosła o 45

Tabela nr 2. Pozostałe zadania, nieujęte w harmonogramie zadań POŚ, zrealizowane w latach 2013-2014

L.p.

Zakres realizacji zadania w latach 2013-2014

1

Ochrona powietrza atmosferycznego – odbiór i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Izabelin

2

Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo (w szczególności
pomników przyrody)

3

Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni

4

Nasadzenia nowych drzew i krzewów

5

Modernizacja i konserwacja urządzeń wodociągowych, w celu ograniczania
strat wody przy produkcji i przesyle, wymiana wodomierzy, stosowanie
preparatu do usuwania osadów z sieci wodociągowej

Opis realizacji
w ramach realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych
z terenu gminy mieszkańcy corocznie otrzymują dofinansowanie
pokrywające koszty transportu i unieszkodliwienia odpadów
azbestowych, w latach 2013-2014 unieszkodliwiono 128 Mg odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest
 opracowywanie dokumentów planistycznych w uzgodnieniu
z dyrektorem parku narodowego, w zakresie oceny wpływu
planowanego zagospodarowania lub planowanej inwestycji na
wartości przyrodnicze parku,
 w zakresie ochrony obszarów i obiektów cennych
przyrodniczo wykonano cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
pomnika przyrody – dębu szypułkowego o obwodzie 330 cm
i wysokości 25 m zlokalizowanego w Izabelinie, przy ul.
Kołłątaja 32, wpis w rejestrze nr 1109
w zakresie utrzymania zadrzewień na terenach gminnych wykonano
wycinki i pielęgnacje drzew i krzewów,
wykonano nasadzenia 30 drzew i 42 krzewów
działania bieżące
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Tabela nr 3. Wskaźniki monitorowania efektywności POŚ w latach 2013-2014

Lp.

Wskaźniki

Rok 2012 (31 grudnia)

Lata 2013 - 2014

1

Jakość wód powierzchniowych

w zakresie badanych parametrów miedzy
I i III klasą jakości

w zakresie badanych parametrów miedzy
I i III klasą jakości

2

Jakość wód podziemnych

dobra

dobra

45,7

stan na 31.12.2013 r. 39,1

91% (2 625 przyłączy)

stan na 31.12.2014 r. 91% (2 670 przyłączy)

54,4% (1 564 przyłączy)

stan na 31.12.2014 r. 73% (2 161 przyłączy)

261,7

stan na 31.12.2014 r. 231,5

43%

stan na 31.12.2014 r. 49%
strefa w klasie A pod względem stężenia
dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2),
benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), ołowiu (Pb).
W przypadku stężeń ozonu dla ochrony zdrowia
i roślin, pyłu (PM10), oraz benzo/a/pirenu dla
ochrony zdrowia strefa znajduje się w klasie C.

3
4
5

6

7

Ilość wody zużywanej dla celów
socjalnych [m3/M/rok]
Procentowy wskaźnik
zwodociągowania gminy
Procentowy wskaźnik
skanalizowania gminy
Ilość zebranych zmieszanych odpadów
komunalnych (kod 20 03 01) w gminie
na 1 mieszkańca, który faktycznie mieszka
w gminie [kg/M/rok]
Udział odpadów komunalnych
pozyskiwanych ze zbiórki selektywnej [%]

8

Jakość powietrza atmosferycznego strefy
warszawsko-sochaczewskiej,
w której położona jest gmina Izabelin

strefa w klasie A pod względem stężenia dwutlenku
siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu
(C6H6), tlenku węgla (CO), ołowiu (Pb).
W przypadku stężeń ozonu dla ochrony zdrowia
i roślin, pyłu (PM10), oraz benzo/a/pirenu dla
ochrony zdrowia strefa znajduje się w klasie C.

9

Lesistość [%]

73,5

stan na 31.12.2013 r. 74,6

10

Powierzchnia terenów objętych ochroną
prawną [ha]

5581,6

5581,6
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Wszystkie zadania w ramach założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 w latach 2013-2014 realizowane
były w celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy, a pośrednio także wpłynęły
korzystnie na polepszenia jakości życia mieszkańców oraz ochronę zdrowia. W latach 20132014 główny nacisk położono przede wszystkim na realizację projektów związanych
z gospodarką wodno - ściekową oraz rozbudową infrastruktury drogowej. Systematycznie
usprawniana gospodarka odpadowa oraz realizowana edukacja ekologiczna mieszkańców.
Konsekwentna realizacja doprowadziła do znacznej poprawy w zakresie stopnia
skanalizowania gminy. Liczba przyłączy sieci kanalizacyjnej wzrosła w okresie od końca
2012 roku do końca 2014 roku aż o 597 przyłączeń, co daje prawie 20% więcej
skanalizowanych budynków. W przypadku sieci wodociągowej również nastąpił, choć mniej
dynamiczny, przyrost – liczba przyłączy wzrosła o 45 sztuk w ostatnich dwóch latach.
W tatach 2013-2014 doszło do korzystnych zmian we wskaźnikach dotyczących ilości
odpadów komunalnych w gminie. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych
przez jednego mieszkańca w ciągu roku zmniejszyła się w 2014 roku w stosunku do 2012
roku o 30 kg, natomiast wzrosła ilość odpadów zbieranych i odbieranych w sposób
selektywny – z 43% do 49%. Wartości te w roku 2009 wynosiły odpowiednio 671,6 kg
odpadów zmieszanych i zaledwie 9% odpadów zebranych selektywnie w strumieniu odpadów
komunalnych. Można zatem stwierdzić, że wprowadzony w 2012 roku nowy system
gospodarowania odpadami przyniósł wymierne efekty w postaci znacznego ograniczenia
wytwarzanych odpadów i znaczącego wzrostu ich selektywnej zbiórki „u źródła”.
Nie zmieniła się sytuacja w działach ochrony środowiska dotyczących jakości wód
powierzchniowych i podziemnych oraz jakości powietrza atmosferycznego. Także wskaźniki
powierzchni terenów objętych ochroną prawną nie uległy zmianie. Nieznaczny wzrost
wskaźnika lesistości związany jest z wykupywaniem terenów prywatnych przez Kampinoski
Park Narodowy, który przejmując grunty zagospodarowuje je w sposób najkorzystniejszy dla
przyrody, często tworząc nowe powierzchnie leśne.
Podsumowując, w celu dalszego usprawniania działań prośrodowiskowych w Gminie
niezbędne jest:
 prowadzenie dalszych prac związanych z rozbudową systemu odwodnienia gminy,
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, rozbudową
i poprawą infrastruktury drogowej,
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 wpieranie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych, zgodnie z „Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe gminy Izabelin”, wspieranie inicjatyw promujących
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 kontynuowanie działań związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, wykorzystując
specyficzne położenie gminy w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

2. Charakterystyka gminy Izabelin
2.1. Położenie i struktura gminy
Gmina Izabelin znajduje się w powiecie warszawskim zachodnim województwa
mazowieckiego. Zajmuje obszar o powierzchni 65 km2.
Rys. 1. Położenie gminy Izabelin w powiecie warszawskim zachodnim

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=8&id_p=185&id_g=1472

Gmina od wschodu graniczy bezpośrednio z miastem stołecznym Warszawa, północne
i zachodnie obszary gminy stanowią natomiast tereny Kampinoskiego Parku Narodowego
(KPN), obejmując swym zasięgiem 78% jej powierzchni. Pozostała część znajduje się
w otulinie KPN. Położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy z jednej strony
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i w granicach Parku Narodowego z drugiej jest wyjątkowe i decyduje o dużej atrakcyjności
Izabelina, zarówno pod względem mieszkaniowym, jak i turystyczno-wypoczynkowym.
Rys. 2. Położenie sołectw w gminie Izabelin

Żródło:www.podgik.pwz.pl/geosystem/iGeoMap/Data/Bronisze/Izabelin.php

2.2. Sytuacja demograficzna
Liczba ludności zamieszkującej gminę wynosiła na koniec 2014 r. 10 222 osoby (dane
Urzędu, łącznie z meldunkami czasowymi). Poniższe zestawienie przedstawia liczbę
mieszkańców w poszczególnych sołectwach, w ostatnich pięciu latach.
Tabela nr 4. Zestawienie liczby mieszkańców gminy Izabelin w latach 2010 – 2014, stan na 31 grudnia danego
roku, w podziale na miejscowości

Miejscowość

Liczba mieszkańców w latach:
2010

2011

2012

2013

2014

Hornówek

1 677

1 719

1 764

1 806

1 828

Izabelin B

950

960

986

998

1 014

Izabelin C

2 546

2 596

2 613

2 635

2 625

Laski

1 830

1 867

1 876

1 887

1 885

Mościska

474

479

476

474

482

Sieraków

343

340

337

332

330

Truskaw

1 635

1 661

1 692

1 706

1 715

22

Program ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Razem
Meldunki
czasowe
Łącznie

9 455

9 622

9 744

9 838

9 879

400

412

387

373

343

9 855

10 034

10 131

10 211

10 222

Źródło: Urząd Gminy Izabelin
Wykres nr 1. Liczba mieszkańców gminy Izabelin w latach 2010-2014 (bez uwzględnienia meldunków
czasowych).

10000

Liczba mieszkańców

9900
9800

9700
9600
9500

9400
9300
9200
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2012
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Rok

Źródło: Urząd Gminy Izabelin

Analizując lata 2010-2014 można zaobserwować tendencję wzrostową w liczebności
mieszkańców gminy w wielkości około 4% w skali pięciu lat. Ostatnie dwa lata jednak mogą
wskazywać na proces stabilizacji w ramach liczby osób trwale związanych z tym terenem.
Niewielkie wahania w przyroście rzeczywistym liczby mieszkańców, oprócz czynników
naturalnych związanych z urodzeniami i zgonami oraz wynikające z migracji zarobkowomieszkaniowej ludności, mogą być spowodowane również ilością dostępnych terenów pod
zabudowę mieszkaniową. W gminie Izabelin ilość tych terenów jest znaczenie mniejsza
w odniesieniu do pozostałych gmin powiatu warszawskiego zachodniego, ze względu na
specyfikę położenia i struktury gminy oraz brak możliwości budowy budynków
wielomieszkaniowych.
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2.3. Użytkowanie terenu
Podstawową formą użytkowania terenu w gminie Izabelin są lasy. Ich powierzchnia
stanowiła na koniec 2014 roku 50,34 ha, tj. 77,4% powierzchni całkowitej gminy.
Tabela nr 5. Sposób użytkowania terenu w gminie Izabelin – stan na koniec 2010 i 2014 roku
Powierzchnia [ha],
stan na koniec 2014 r.

6501

Udział
w powierzchni
[%]
100

6501

Udział
w powierzchni
[%]
100

Użytki rolne

737

11,3

565

8,7

Lasy

4741

72,9

5034

77,4

1,6

52

0,8

0,3

12

0,2

5,4

369

5,7

3,1

161

2,5

5,4

308

4,7

Rodzaje
gruntów

Powierzchnia [ha],
stan na koniec 2010 r.

Ogółem

Grunty
104
zadrzewione
i zakrzewione
Grunty pod
21
wodami
(w tym rowy)
Grunty
zabudowane
351
i
zurbanizowane
(bez dróg)
198
drogi
Nieużytki i
349
inne tereny
Źródło: Urząd Gminy Izabelin

Wykres nr 2. Udział procentowy wg zagospodarowania terenu w 2014 roku

5,7%

2,5%

4,7%
8,7%

Użytki rolne
Lasy

0,2%
0,8%

Grunty pod wodami (w tym rowy)
Grunty zadrzewione
i zakrzewione
Grunty zabudowane
i zurbanizowane (bez dróg)
Drogi

77,4%

Nieużytki i inne tereny

Źródło: Urząd Gminy Izabelin
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Obserwując powyższe zestawienie można zauważyć prawie 5% przyrost terenów
leśnych z jednoczesnym spadkiem powierzchni użytków rolnych i nieużytków. W dużej
mierze jest to związane z wykupem tych terenów przez Kampinoski Park Narodowy. Zmiana
sposobu użytkowania gruntów wpłynęła także na różnice w wielkościach zadrzewień
i gruntów pod wodami (rowami). Widać także kilkunastohektarowy wzrost w zabudowie
terenów gminy. Zmniejszenie powierzchni dróg natomiast wynika z przeprowadzonych
weryfikacji

terenowych

i

aktualizacji

stanu

rzeczywistego,

a

więc

właściwego

zaklasyfikowania tych użytków.
2.4. Działalność gospodarcza
W gminie, z uwag na jej charakter i położenie w otoczeniu terenów przyrodniczych prawnie
chronionych dopuszczona jest przede wszystkim nieuciążliwa działalność usługowa. Tylko
w miejscowości Mościska możliwe jest prowadzenie także działalności produkcyjnej
i magazynowej. W 2014 roku, wg danych GUS w granicach gminy było zarejestrowanych
w systemie REGON 1831 podmiotów gospodarczych.
Tabela nr 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w 2014 roku
Sekcja
Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
Sekcja B – górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
Sekcja F - budownictwo
Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Sekcja H – transport, gospodarka magazynowa
Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja J – informacja i komunikacja
Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Liczba podmiotów
8
1
179
5
12
146
482
108
34
86
60
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Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

51

Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

280

Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
Sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
Sekcja P - edukacja

74
5
58

Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna

102

Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

28

Sekcja S i T – działalność organizacji członkowskich; naprawa
i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

112

Ogółem

1831

Źródło: GUS

2.5. Rolnictwo
Mimo tego, że Izabelin to gmina wiejska użytki rolne zajmują tu niespełna 9%
wszystkich gruntów. Według danych Urzędu w granicach gminy funkcjonuje około 100
gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 1-2 ha. W większości z nich uprawy
wykorzystywane są głównie na własne potrzeby lub służą pozyskaniu dodatkowego
przychodu. Słaba jakość gleb oraz położenie i kierunki rozwoju gminy nie sprzyjają tego typu
działalności. Stopniowo część tych terenów ulega przekształceniu w użytki pod zabudowę
mieszkaniową lub w użytki leśne w ramach prowadzonych wykupów gruntów przez
Kampinoski Park Narodowy.

3. Infrastruktura gminy
3.1. Drogi
Sieć drogową na terenie gminy Izabelin tworzą drogi publiczne o kategorii:
wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Zarządcami dróg, odpowiedzialnymi za planowanie,
budowę, remonty, i utrzymanie dróg są:
dla drogi wojewódzkiej – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Grodzisku Mazowieckim,
dla dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim,
dla dróg gminnych – Wójt Gminy Izabelin.
Łączna długość dróg przebiegających przez teren gminy wynosi 161 km, z tego:
26
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 droga wojewódzka nr 898 (część ul. 3 Maja i ul. Sikorskiego), o długości 1 300 m,
 drogi powiatowe:
nr 4130W – ul. 3 Maja, o długości 7 457 m,
nr 4126W– ul. Fedorowicza, o długości 1 950 m,
nr 4128W– ul. Sienkiewicza, o długości 1 250 m,
nr 4139W – ul. Sierakowska, o długości 2 000 m
 drogi gminne o łącznej długości 70,72 km.
Pozostałe drogi to drogi leśne pozostające w zarządzie Kampinoskiego Parku Narodowego,
stanowią 48% wszystkich dróg w granicach gminy Izabelin.
Tabela nr 7. Zestawienie dróg gminnych, stan na 31 grudnia 2014 roku

Długość [km]

Rodzaj nawierzchni drogi
Drogi gminne o nawierzchni twardej ulepszonej,
w tym:
bitumiczne

21,20
19,75

betonowe

0,40

z kostki

1,05

Drogi gminne o nawierzchni twardej nieulepszonej,

30,96

w tym:
tłuczniowe

30,96

Drogi gminne gruntowe

18,56

wzmocnione (np. żwirem)

3,93

naturalne

14,63

Łącznie

70,72

Długość chodników i ścieżek rowerowych

16,88

Źródło: Urząd Gminy Izabelin

Zgodnie z powyższymi danymi większość dróg gminnych to drogi utwardzone
tłuczniowe – 43,8% lub drogi gruntowe 26,2%. Tylko 28,6% to drogi o nawierzchni twardej
ulepszonej, przede wszystkim bitumicznej. Obecnie na terenie gminy jest wybudowany jeden
odcinek ścieżki rowerowej o długości 800 m w Izabelinie, ul. 3 Maja.
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3.2. System transportu zbiorowego
W gminie funkcjonuje kilka linii autobusowych obsługiwanych przez ZTM
w Warszawie:
 linia 708 – przebiegająca na trasie Truskaw – stacja metra Młociny, trasą tą kursują
również autobusy nocne linii N58,
 linia L7 – łącząca gminę z Ożarowem Mazowieckim i Dziekanowem Leśnym,
 linia L18 - stanowiąca połączenie z gminą Stare Babice.

3.3. Gospodarka wodno-ściekowa
Ramy dla gospodarki wodno-ściekowej w naszym kraju określa Ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.
U.2015.139) oraz Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.2015.469 ze zm.).
Za realizację zadania własnego gminy Izabelin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę odpowiedzialne jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre
Łąki” sp. z o.o., które powstało w 2002 r. Przedsiębiorstwo zarządza ujęciem i stacją
uzdatniania wody, wodociągami, a także odpowiedzialne jest za eksploatację i nadzór
wybudowanej w 2005 r. oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji gminnej.
3.3.1. Pobór wód
Na terenie gminy eksploatowane jest jedno ujęcie wody zasilające wodociąg
publiczny, położone w miejscowości Hornówek. Ujęcie składa się z trzech studni:
 studnia Nr 1a o głębokości 39,2 m i wydajności 45 m3/h ,
 studnia Nr 3 o głębokości 30,0 m i wydajności 65 m3/h,
 studnia Nr 4 o głębokości 30,0 m i wydajności 65 m3/h,
zlokalizowanych w odległości około 600 m od stacji uzdatniania wody (SUW). Na pobór wód
z ujęcia w Hornówku Starosta Warszawski Zachodni wydał dnia 13 sierpnia 2007 roku
decyzję znak: OŚ.6223-23/07 pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie obowiązuje do
31 sierpnia 2017 roku. W celu zapewnienia niezawodności dostaw wody wodociąg gminny
w miejscowości Mościska połączono z wodociągiem centralnym warszawskim. Połączenie to
jest awaryjne i nie jest stale otwarte.
W 2011 roku zrealizowane zostały kompleksowo prace modernizacyjne SUW –
wykonano renowacje studni głębinowych, przebudowę budynku stacji oraz montaż
nowoczesnych urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego uzdatniania wody.
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Dzięki tym pracom zwiększona została wydajność SUW z 75 m3/h do 175 m3/h oraz
znaczącej poprawie uległa jakość wody. Technologia uzdatniania wody w stacji opiera się na
filtracji ciśnieniowej dwustopniowej. Surowa woda, pobrana z ujęcia zostaje zmieszana
z powietrzem w aeratorach, a następnie przepuszczana przez filtry usuwające żelazo
i mangan. Technologia uzdatniania wody uzupełniona jest o system dozowania roztworu
antybakteryjnego, którego użycie jest uwarunkowane stanem bakteryjnym wody lub sieci
wodociągowej. Kontrola jakości wody trafiającej ze Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku
do wodociągu gminnego prowadzona jest przez laboratorium Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej miesięcznie, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U.2015.1989)
Wyniki kontroli przekazywane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu, który na ich podstawie w swej opinii sanitarnej o jakości wody stwierdza
przydatność wody do spożycia dla ludzi w zakresie oznaczanych parametrów.
Tabela nr 8. Zestawienie informacji dotyczących stacji uzdatniania wody Hornówek za rok 2013

Maksymalny pobór wód dopuszczony w pozwoleniu
wodnoprawnym (m3/h)

153

Średni dobowy pobór wód dopuszczony w pozwoleniu
wodnoprawnym (m3/d)

2 023

Zużycie wody w 2013 roku (dam3)

411,2

Zużycie wody na jednego mieszkańca w 2013 roku (m3)

39,1

Źródło: Urząd Gminy Izabelin, GUS
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Rys. 3. Położenie SUW i studni głębinowych na terenie miejscowości Truskaw/Hornówek

Źródło: opracowanie własne na mapie ze strony www.podgik.pwz.pl/geosystem/

3.3.2. Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w gminie, wg danych Urzędu Gminy z końca 2014 roku
wynosiła 81,73 km. Liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w tym
czasie stanowiła 2 670 sztuk na ogólną liczbę 2 951, tj. aż 90,5% nieruchomości
zamieszkałych korzystało z wodociągu. Zgodnie z danymi GUS za 2013 rok w gminie
dostarczono 411,2 dam3 wody, w tym do gospodarstw domowych trafiło 356,4 dam3 wody.
Zużycie na jednego mieszkańca w 2013 roku wyniosło 39,1 m3 wody.
Gminna sieć wodociągowa jest nowa i poprawnie eksploatowana, zatem w dobrym
stanie technicznym. Swym zasięgiem obejmuje całą gminę z wyjątkiem wsi Sieraków oraz
brakujących odcinków w miejscowościach już zwodociągowanych tj.:
 w miejscowości Truskaw: ul. Bociania, Żurawia, Północna,
 w miejscowości Hornówek: ul. Zielona.
Mieszkańcy nie włączeni jeszcze do sieci gminnej korzystają z indywidualnych ujęć wody.
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Budowa wodociągu w miejscowościach Truskaw i Hornówek zaplanowana jest
w najbliższych latach a jej długość wyniesie 2 828 m.

3.3.3. Kanalizacja
Sieć kanalizacyjna w gminie w ostatnich latach podlega systematycznej rozbudowie.
Obecnie jej długość wynosi 71,30 km. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku do sieci
podłączonych było 2 161 budynków mieszkalnych z 2 951, co daje 73% nieruchomości
zamieszkałych przyłączonych do sieci, natomiast wszystkich przyłączy było 2 587 sztuk co
daje 88% nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. W najbliższych latach
planowana jest budowa kolejnych odcinków w miejscowościach Izabelin, Truskaw, Izabelin
B i Hornówek o łącznej długości 8 121, 2 m.
3.3.4. Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki”, eksploatowana przez Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., funkcjonuje od 2005 r. Jest to
oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższonym stopniem usuwania związków
biogennych. Trafiają tu ścieki bytowe pochodzące z gospodarstw domowych oraz budynków
użyteczności publicznej, a także ścieki bytowo-gospodarcze produkowane przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy. Podczyszczone ścieki przemysłowe
z przedsiębiorstw działających w Mościskach, posiadających pozwolenia wodnoprawne na
wprowadzanie tych ścieków do kanalizacji trafiają do sieci kanalizacyjnej Warszawy.
Oczyszczalnia „Mokre Łąki” posiada stację zlewną mogącą przyjąć do 60 m 3 nieczystości
ciekłych na godzinę.
W 2013 roku zakończono prace modernizacyjne oczyszczalni, które pozwoliły na
zwiększenie jej przepustowości o 1 350 m3/d (z 850 m3/d do 2 200 m3/d). 10 września 2012 r.
Starosta Warszawski Zachodni decyzją znak: OŚ.6341.83.2012 udzielił Gminie Izabelin
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do
sztucznego zbiornika wodnego i rowu opaskowego w Truskawiu. Pozwolenie obowiązuje do
9 września 2022 r.
Ciąg technologiczny oczyszczalni obejmuje:
1) proces oczyszczania mechanicznego – kraty mechaniczne i piaskowniki (etap
pierwszy oczyszczania),
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2) proces oczyszczania biologicznego w dwóch reaktorach biologicznych stanowiących
blok komór (defostatacji, denitryfikacji i nitryfikacji), w których utrzymywany jest
osad czynny – zawiesina mikroorganizmów pracujących w procesach tlenowych
i beztlenowych (etap drugi oczyszczania),
3) osadnik wtórny, w którym następuje proces sedymentacji (opadania) osadu czynnego
i filtry podczyszczające ścieki (etap trzeci oczyszczania).
Ponadto, w celu zabezpieczenia ciągu oczyszczania na wypadek napływu
w przyszłości siecią kanalizacyjną zwiększonej ilości wody deszczowej, w starym osadniku
wtórnym powstał zbiornik retencyjny na wodę deszczową.
Ścieki oczyszczone kierowane są do zbiornika Mokre Łąki, znajdującego się na
obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to możliwe, tylko i wyłącznie, dzięki
spełnianiu bardzo wysokiego stopnia ich oczyszczania. Jakość ścieków oczyszczonych
i procesy zachodzące na oczyszczalni podlegają bieżącej kontroli. Całodobowo monitorowane
jest stężenie azotu amonowego, azotu azotanowego oraz fosforu ogólnego. Ponadto stale
monitoruje się parametry kluczowe dla prawidłowego przebiegu technologii oczyszczania
tj: stężenia tlenu, potencjał redox oraz gęstość osadu. Jakość odprowadzanych ścieków jest
sprawdzana przez podmioty zewnętrzne oraz laboratorium własne oczyszczalni.
W granicach gminy, niezależnie od oczyszczalni Mokre Łąki, funkcjonuje również
oczyszczalnia ścieków na terenie Bazy Paliwowej ORLEN. W 2016 r. planowany jest
rozruch zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji oczyszczania ścieków. Prace mają objąć
budowę nowego ciągu oczyszczania ścieków wyposażonego w nowocześniejsze urządzenia
tj. o większej efektywności i niskich kosztach eksploatacyjnych oraz budowę nowego
zbiornika buforowego ścieków deszczowo-roztopowych. Planowana jest także budowa
instalacji do mechanicznego odwadniania osadów powstających w procesie oczyszczania
w celu zmniejszenia ilości osadów kierowanych do utylizacji.
Tabela nr 9. Zestawienie informacji dotyczących gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w miejscowości
Truskaw za rok 2014

Przepustowość oczyszczalni wg projektu (m3/dobę)

Oczyszczalnia z podwyższonym
usuwaniem biogenów
2 200

Równoważna liczba mieszkańców (RLM)

9 900

Szacunek liczby ludności korzystającej z oczyszczalni

8 644

Typ oczyszczalni
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Ścieki dopływające kanalizacją (dam3)
Ścieki dowożone (dam3)

488
30

Ścieki oczyszczone w ciągu roku (dam3)

518

Osady wytworzone w ciągu roku (Mg), w tym:

214

- do produkcji kompostu

214

Źródło: Urząd Gminy Izabelin - sprawozdanie OS-5 za 2014 r.

3.3.5. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Na terenie gminy nie istnieje system kanalizacji deszczowej. W ostatnich latach
wybudowanych zostało jedynie kilka odcinków kanalizacji deszczowej – fragment ul. 3 Maja
w Izabelinie (drogi powiatowej), na odcinku od Urzędu Gminy do granicy z miejscowością
Truskaw. Dzięki inwestycji podczyszczone wody opadowe trafiają obecnie do Rowu
Północnego systemem złożonym z kolektora grawitacyjnego, osadnika piasku i separatora
substancji ropopochodnych i zbiorników retencyjno-chłonnych. Rozpoczęta została budowa
kanalizacji deszczowej w miejscowości Laski. Prace, dotychczas, zrealizowano w ciągach
ulic Wieczorka, Sezamkowej i Brzozowej. Wstępne prace pod kątem budowy kanalizacji
deszczowej wykonane zostały w Hornówku w pasie ul. Działkowej, Rolnej i Kurowskiego.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów usługowo-przemysłowych
w miejscowości Mościska odbywa się, w przypadku większych podmiotów, zgodnie
z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na wprowadzanie tych wód do wód lub do
ziemi. Zwykle odbiornikami tych ścieków są sąsiadujące z terenem inwestora rowy.
3.3.6. Zbiorniki bezodpływowe
Zgodnie z zapisami ustawowymi i prawa miejscowego obowiązującego w gminie, na
terenach, gdzie nie została doprowadzona kanalizacja właściciele nieruchomości są
zobowiązani wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe.
Według danych GUS na koniec 2014 r. na terenie gminy Izabelin istniało 685
zbiorników bezodpływowych.
Ze względu na położenie gminy w granicach i otulinie KPN nie jest tu dopuszczona
możliwość stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
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W tabeli nr 7 zamieszczono wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta
Gminy Izabelin w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
Podmioty prowadzące działalność w powyższym zakresie odebrały z terenu gminy
w 2014 r. 37 459 m3 ścieków bytowych.

Tabela nr 10. Analiza SWOT w obszarze: gospodarka wodno-ściekowa

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY





wysoki stopień zwodociągowania
Gminy,
zmodernizowana, dobrze funkcjonująca
oczyszczalnia ścieków,
dobra jakość wody wodociągowej,
znaczny stopień skanalizowania gminy
SZANSE

 możliwość pozyskania dofinansowania
na cele gospodarki wodno-ściekowej



duża ilość zbiorników bezodpływowych

ZAGROŻENIA
 zanieczyszczenie wód i gleb
spowodowane nieszczelnymi zbiornikami
bezodpływowymi
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Tabela nr 11. Podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Izabelin na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, stan na 31 grudnia 2014 roku
Nr rejestrowy

Nazwa podmiotu

Adres

1

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

2

P.U. Hetman sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

3

Usługi Asenizacyjne i Produkcja Wyrobów Tartacznych Ruciński Marek ul. Czarnieckiego 38

05-080 Izabelin

4

Remondis sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

5

SITA Polska sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

6

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 38

05-082 Stare Babice

7

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa sp. z o.o.

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

8

NOWICKI KRZYSZTOF Przewóz Towarów i Usługi Asenizacyjne

ul. Warszawska 803A

Borzęcin Duży, 05-083 Zaborów

9

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

10

CLIPPER sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 31

02-273 Warszawa

11

P.P.H.U. „KRIX-POOL” Krzysztof Drużba

ul. Drużbacka 6

05-092 Izabelin-Dziekanówek

12

KAB-KAN Grzegorz Kabała

ul. Ks. Wacława Kurowskiego 75

Hornówek, 05-080 Izabelin

13

„Bartek” Przemysław Cieślak

Wiejca 93

05-085 Kampinos

14

WC SERWIS sp. z o.o. sp. k.

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

15

TOI TOI POLSKA sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

16

Roman Sobieraj

ul. 3 Maja 3

05-080 Izabelin

17

Usługi Asenizacyjne „SZAMBEX” Grzegorz Jackiewicz

ul. Floriana 7

05-850 Ożarów Mazowiecki

18

Wywóz Nieczystości Płynnych Janusz Dobrogosz

Trakt Królewski 74

Wojcieszyn, 05-083 Zaborów

19

ALFA Partner Kamil Wójcik

ul. Kasprowicza 88

01-949 Warszawa

20

EGER sp. z o.o.

Dalanówek 46

09-100 Plońsk

ul. Lazurowa 6

Urzut, 05-831 Młochów

21
WC LEJEK Iwona Piechulska
Źródło: Urząd Gminy Izabeln
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3.4. Gminny system gazowniczy
Na terenie gminy działalność w zakresie realizacji sieci gazowej i przyłączy oraz
dystrybucji gazu ziemnego świadczy Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie. Gaz
ziemny wysokometanowy dostarczany jest poprzez krajowy system gazowniczy, gazociągami
wysokiego ciśnienia do stacji gazowych redukcyjno - pomiarowych pierwszego stopnia
zlokalizowanych poza granicami gminy, w Warszawie (ul. Arkuszowa) i Morach. Stamtąd
gaz dystrybuowany jest do gminy gazociągami średniego ciśnienia. W gminie główne linie
gazociągu przebiegają wzdłuż ulic 3 Maja oraz Skrajnej i Lipkowskiej.
Stopień zgazyfikowania gminy jest znaczący. Według danych Urzędu Gminy w 2014
roku wyniósł 83,4%. Wszystkie miejscowości w gminie są objęte siecią gazową, z wyjątkiem
części wsi Truskaw - przysiółka Pociecha i Truskawia Małego (za danymi Polskiej Spółki
Gazownictwa).
Tabela nr 12. Użytkowanie sieci gazowniczej w gminie Izabelin w latach 2011-2013

Rok
Długość czynnej sieci gazowej
(przesyłowa + rozdzielcza) [km]

2011

2012

2013

67,127

67,35

67,837

2 430

2 441

8 366

8 447

8 669

6 729,3

6 169,7

6 272,4

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych [szt.]
Ludność korzystająca z sieci
gazowniczej [osoby]
Zużycie gazu [tys. m3]
Źródło: GUS, Urząd Gminy Izabelin

Sieć gazowa w gminie rozbudowywana jest corocznie. Zgodnie z powyższym
zestawieniem długość wybudowanych w poszczególnych latach odcinków wynosi średnio
kilkaset metrów. Liczba wykonanych i użytkowanych przyłączy w skali roku to średnio 20 30 sztuk. Zużycie gazu również proporcjonalnie wzrasta, choć w 2011 r. było znacząco
wyższe, co zapewne miało związek z panującymi warunkami pogodowymi.
Przez teren wsi Mościska oraz Laski, przy granicy z Łomiankami przebiega rurociąg
naftowy wysokiego ciśnienia o średnicy ø 300, związany funkcjonalnie z Terminalem Paliw
PKN ORLEN zlokalizowanym w Mościskach przy ul. Estrady 8.
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Dla rurociągu naftowego obowiązuje strefa bezpieczeństwa – o szerokości 12 metrów
od osi przewodu w każdą stronę. Strefa ta winna być użytkowana według pierwotnego
przeznaczenia, lecz wewnątrz niej nie dopuszcza się wznoszenia budowli oraz składowania
materiałów łatwopalnych.
3.5. Ciepłownictwo
W gminie Izabelin brak jest zorganizowanego systemu zaopatrzenia w energię cieplną.
Obowiązujące zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zakładają, że
zarówno istniejące, jak i projektowane obiekty wyposażone będą w indywidualne źródła
ciepła, funkcjonujące w oparciu o nieszkodliwe czynniki grzewcze tj.: gaz ziemny, olej
niskosiarkowy, energia elektryczna lub źródła energii odnawialnej. W nowo sporządzanych
planach miejscowych dodatkowo pojawiają się zakazy używania paliw stałych z wyjątkiem
kominków.

3.6. System elektroenergetyczny
Na terenie gminy nie występują elektrownie wytwarzające energię elektryczną
sprzedawaną do sieci elektroenergetycznej. Do odbiorców energia przesyłana jest
z zewnętrznych źródeł za pomocą sieci energetyki zawodowej. W gminie Izabelin energię
elektryczną do odbiorców dostarcza PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa za pomocą
kablowo napowietrznej sieci średniego napięcia 15 kV, zasilanej podstawowo ze stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ „Babice” zlokalizowanej w miejscowości Stare Babice.
Sieć średniego napięcia (SN) w większości składa się z linii napowietrznych zasilających
słupowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Sieć niskiego napięcia (nn) wykonana jest w 79
% jako napowietrzna i wyprowadzona ze stacji zasilanych z tej samej linii SN. Pozostałe
21 % to linie kablowe. Ponadto przez gminę przebiegają tranzytem linie elektroenergetyczne
najwyższego napięcia (NN) to jest 400 kV i 220 kV oraz wysokiego napięcia (WN) – 110 kV.
Linie przesyłowe w gminie, podobnie jak w całym kraju, w większości wybudowane
zostały w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Dziesięciolecia eksploatacji oraz warunki
pogodowe sprawiają, że wiele odcinków jest w słabym stanie technicznym i wymaga
modernizacji. Ponadto brak jest inwentaryzacji zużycia infrastruktury.
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3.7. Telekomunikacja
Na terenie gminy Izabelin istnieje osiem punktów z antenami nadawczymi operatorów
telefonii komórkowych – stacji bazowych. Istniejące obiekty zainstalowane są na wysokich
masztach lub innych wysokich obiektach.
Tabela nr 13. Zestawienie anten nadawczych na terenie gminy Izabelin – stan na koniec czerwca 2015 roku

Operator

Położenie

Orange, T-Mobile

Truskaw, Mokre Łąki 8

Plus

Truskaw, ul. Lipkowska 6

Orange, Plus

Izabelin C, ul. Tetmajera 38

Orange
Aero 2, Orange, Play, Plus, T-Mobile

Izabelin B, ul. Sienkiewicza róg ul. J. Kazimierza
i ul. Charłampa
Laski, ul. 3 Maja 40/42

Plus

Mościska, ul. Sikorskiego 138

Play

Mościska, ul. Bakaliowa 1

Orange

Mościska, ul. Estrady 9

Źródło: beta.btsearch.pl
Rys. 4. Rozmieszczenie anten nadawczych telefonii komórkowej w gminie Izabelin – stan na koniec czerwca
2015 roku

Źródło: beta.btsearch.pl

38

Program ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

4. Stan środowiska przyrodniczego
4.1. Geologia i geomorfologia
Gmina Izabelin w ujęciu fizyczno - geograficznym wg Kondrackiego w większości
położona jest w Kotlinie Warszawskiej, na tzw. tarasie kampinoskim, zbudowanym
z utworów czwartorzędowych o miąższości sięgającej 50 metrów, leżącej na silnie
urozmaiconej, głównie iłowej powierzchni podczwartorzędowej 100 m miąższości. Wśród
osadów czwartorzędowych dominują różnowiekowe utwory rzeczne związane z pradoliną
rzeki Wisły, które występują w górnych warstwach osadów pochodzących z tego okresu.
Miąższość utworów rzecznych sięga od około 25 do 30 metrów. W ramach tarasu
kampinoskiego występują tarasy o charakterze łąkowo - rolnym oraz nadzalewowe tarasy
piaszczyste z wydmami, przeważnie zalesione.
Charakterystyczną cechą piaszczystych gruntów tarasu kampinoskiego, występujących
w warstwie powierzchniowej, są korzystne cechy geotechniczne, dobre warunki filtracji oraz
wysoki wskaźnik infiltracji wód opadowych.
Południowo - wschodnia część Gminy, obejmująca administracyjnie wsie Mościska,
Laski oraz częściowo Hornówek położona jest na obszarze Równiny Łowicko – Błońskiej,
o charakterze erozyjno-denudacyjnym, zbudowanej głównie z gliny zwałowej. Łączna
miąższość tych osadów sięga kilkunastu metrów. W większości są to grunty spoiste o słabej
wodoprzepuszczalności. Tworząone np. w części wsi Hornówek warstwę izolującą użytkowy
poziom wodonośny. Równina wnosi się do 10 metrów ponad powierzchnię tarasu
kampinoskiego.

4.2. Surowce mineralne
Zgodnie z opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny „Bilansem zasobów
złóż kopalin w Polsce", według stanu na dzień 31.12.2014 r., na terenie gminy Izabelin nie
występują udokumentowane złoża kopalin.

4.3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb
Użytki rolne w gminie Izabelin stanowiły na koniec 2014 r. niespełna 9% powierzchni
gminy. Ich udział systematycznie maleje. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu
zapotrzebowania na tereny budowlane.
Na pozostających w użytkowaniu rolniczym terenach gleby należą do IV, V i VI klasy
bonitacyjnej, zatem są to gleby średniej i słabej jakości. Ostatnie badania jakości gleb
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wykonane były przez Państwowy Instytut Geologiczny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
jakości ziemi (Dz.U.165.1359). Wyniki badań, które zostały zawarte w Programie Ochrony
Środowiska Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem
perspektyw lat 2016-2019 wykazały, że w badanych próbkach gleby z terenu gminy Izabelin
nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości dla zanieczyszczeń: metali, związków
nieorganicznych, węglowodorów chlorowanych, środków ochrony roślin i innych w glebie
i w ziemi. Brak jest późniejszych badań w tym zakresie.
Negatywny wpływ na powierzchnię ziemi może mieć niewłaściwe użytkowanie gleb,
zmiana sposobu użytkowania gleby, głównie w związku z odrolnianiem terenów czy
nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych i odpadów.
Do ochrony powierzchni ziemi przyczyniają się ujmowane w dokumentach
planistycznych regulacje dotyczące zachowania powierzchni biologiczne czynnych na
terenach działek budowlanych, działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
i azbestowymi, rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwiająca likwidację zbiorników
bezodpływowych.
Zagrożenie dla gleb i powierzchni ziemi stanowią:
 niewłaściwe korzystanie z terenów podlegających ochronie (KPN i pozostałe obszary
prawnie chronione) – zaśmiecanie lasów, niszczenie ściółki,
 wypalanie nieużytków,
 nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych.

Tabela nr 14. Analiza SWOT w obszarze: gleby i powierzchnia ziemi

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY



brak zanieczyszczeń WWA i metalami
ciężkimi,
duża powierzchnia obszarów prawnie
chronionych
SZANSE

 opracowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem właściwych zasad
urbanizacji gruntów



brak aktualnych badań gleb w gminie,

zaśmiecanie lasów i przydrożnych
rowów,
 wylewanie ścieków w miejscach do
tego nieprzeznaczonych


ZAGROŻENIA
 przekształcenia terenu związane
z procesem inwestycyjnym,
w szczególności podnoszenie gruntu oraz
nasypywanie ziemi bez zdjęcia warstwy
próchniczej
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4.4. Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzna gminy Izabelin jest uboga. Na wody powierzchniowe w gminie
składa się sieć rowów i kanałów, zbiornik wodny Mokre Łąki oraz pojedyncze stawy i oczka
wodne. Teren Gminy Izabelin leży w zlewni rzeki Łasicy, prawostronnego dopływu rzeki
Bzury. Głównym ciekiem gminy, stanowiącym lewostronny dopływ Łasicy jest kanał
Zaborowski, zbierający wody z terenów Warszawy (Bielany, Bemowo) i Starych Babic.
Zasilają go pomniejsze cieki w postaci kanału Wólczyńskiego i Lipkowskiej Wody. Ponadto
na terenie gminy Izabelin we wsi Truskaw występują tzw. rowy opaskowe - północny oraz
południowy, a także istniejący od 2007 roku zbiornik retencyjno-infiltracyjny „Mokre Łąki”.
Na jakość wód powierzchniowych wpływa szereg czynników. Zanieczyszczenia mogą
mieć źródła naturalne lub spowodowane działalnością człowieka, pochodzą głównie
z nielegalnych zrzutów ścieków, z powierzchniowych i gruntowych spływów z terenów
przemysłowych bądź rolniczych.
Nadrzędnym aktem prawnym, dotyczącym ochrony wód w Unii Europejskiej jest Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 2000/60/WE ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej powszechnie zwaną Ramową
Dyrektywą Wodną (zwana dalej RDW). Dyrektywa wprowadza podział terytorialny na
Jednolite Części Wód (JCW). JCW stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej oraz
monitoringu i ochrony środowiska i obejmują zbiorniki wód stojących, cieki, przybrzeżne
fragmenty wód morskich oraz wody podziemne. Prawo wodne dzieli JCW na Jednolite Części
Wód Powierzchniowych (JCWP) i Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd). W Polsce
monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 ze zm.) oraz odpowiednie przepisy

wykonawcze. Na terenie gminy Izabelin WIOŚ w Warszawie nie wyznaczył punktów do
badań.
Wody powierzchniowe z terenu Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wód
znajdujących się w rejonie ujęcia wód w Hornówku, poddawane są okresowym analizom
chemicznym. Badania te realizowane są na zlecenie gminy przez Państwowy Instytut
Geologiczny (PIG) corocznie, obejmują wiosenne i jesienne pomiary terenowe oraz badania
laboratoryjne. Próbki pobierane są z Kanału Zaborowskiego w okolicach ul. Borzęcińskiej.
Sposób klasyfikacji i ocenę stanu wód powierzchniowych określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
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priorytetowych (Dz.U.2011.257.1545). Ocenę stanu wód powierzchniowych prezentuje się
poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym
stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności
człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego) oraz ocenę stanu chemicznego. Stan
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)

klasyfikuje się poprzez

nadanie jej jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan
ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta
odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału
ekologicznego, klasy pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał „dobry i powyżej dobrego”.
O przypisaniu klasy ocenianej JCWP decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych
elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału
ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego.
Badania przeprowadzone wiosną 2014 r. wykazały przekroczenie dopuszczalnych
wartości dla drugiej klasy jakości (z pięciu klas możliwych) w przypadku zawiesin ogólnych
i azotanów, natomiast ilości substancji rozpuszczonych, fosforu całkowitego i wapnia
mieściły się w zakresie wartości klasy drugiej. Zawartości ogólnego węgla organicznego,
jonów amonowych, azotu całkowitego i chlorków mieściły się w pierwszej klasie jakości.
Wyniki ostatnich badań w stosunku do badań w poprzednich latach, w powyższym zakresie,
wykazują lekką tendencją spadkową stężeń większości związków z wyjątkiem azotu
azotanowego a zatem niewielką poprawę jakości tych wód.
Do najważniejszych zadań z zakresu ochrony wód powierzchniowych w Gminie
należy rozbudowa sieci kanalizacyjnej, utrzymanie w dobrym stanie rowów melioracyjnych
oraz systematyczna kontrola jakości wód powierzchniowych.

4.5. Wody podziemne
Gmina Izabelin leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222 Doliny
Środkowej Wisły występującego w utworach czwartorzędowych. Miąższość tych warstw
wynosi głównie 10-40 m, w rejonie Hornówka to ok. 30 m. Z uwagi na dużą rozciągłość
i miąższość warstwy (2674 km2), a także ze względu na korzystne warunki infiltracji warstwa
ta charakteryzuje się dużymi zasobami odnawialnymi. Zasilana jest przez infiltrację opadów
atmosferycznych oraz dopływy z doliny Wisły i z otaczających ją wysoczyzn. Zagrożeniem
jakości wód podziemnych są zanieczyszczenia przenikające z powierzchni ziemi, szczególnie
w miejscach braku dostatecznej izolacji poziomu wodonośnego, pochodzące m.in.
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z nadmiernej chemizacji rolnictwa, nielegalnych zrzutów ścieków, nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych, źle zabezpieczonych składowisk odpadów, stacji paliw etc. Zagrożenie
może też stanowić nadmierna eksploatacja zasobów wodnych
Rys. 5. Położenie głównego zbiornika wód podziemnych nr 222 Doliny Środkowej Wisły

Źródło: http://www.psh.gov.pl

Badania

jakości

wód

podziemnych,

podobnie

jak

w

przypadku

wód

powierzchniowych prowadzone są regularnie, na zlecenie gminy przez Państwowy Instytut
Geologiczny. Zakres badań wód podziemnych pozwala na ocenę ich jakości zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), które
wyróżnia pięć klas jakości wód: klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej
jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
klasa V – wody złej jakości.
Próbki pobierane były z piezometrów zlokalizowanych poniżej oczyszczalni ścieków
w Truskawiu – otwory PI, PII, PIII i piezometrów w rejonie ujęcia wód podziemnych
w Hornówku – otwory P2, P3 i P4. Wyniki badań przeprowadzonych w 2014 r. nie wykazują
znaczących zmian w stosunku do badań z lat poprzednich. Analizowane wody mają dobry
stan chemiczny, można je zaliczyć do III klasy jakości, ze względu na podwyższone
zawartości żelaza i manganu oraz obecność arsenu w rejonie ujęcia wody w Hornówku.
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Rys. 6. Miejsca poboru próbek wód podziemnych – stan na koniec 2014 roku

Źródło: Urząd Gminy Izabelin

Tabela nr 15. Analiza SWOT w obszarze: zasoby wodne

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY










regularny monitoring jakości wód
powierzchniowych i podziemnych,
wystarczające zasoby wodne wód
podziemnych,
zadowalający stan chemiczny wód,
brak intensywnej urbanizacji i przemysłu,
duża powierzchnia lasów i obszarów
chronionych
SZANSE



zbiornik Mokre Łąki,
rozbudowa i modernizacja kanalizacji,
utrzymanie rowów melioracyjnych w dobrym
stanie



małe zasoby wód
powierzchniowych

ZAGROŻENIA



rozwój zabudowy mieszkaniowej
powodujący zwiększony pobór
wody,
pogarszanie się stanu szamb

4.6. Ochrona klimatu i jakość powietrza
Adaptacja do zmian klimatu
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Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów
atmosferycznych, określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla danego
regionu.
Obserwacje prowadzone w ostatnich latach na całej kuli ziemskiej wykazują wyraźnie
zmiany klimatu, powodujące jego ocieplanie. Skutkiem tego jest globalne topnienie
lodowców oraz podnoszenie się poziomu morza. Ostatnie lata obfitują w skrajne zjawiska
pogodowe, takie jak huragany, powodzie, długotrwałe susze, topnienie lodowców. W naszym
kraju temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową, w przypadku opadów zaznacza
się wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie
okresu zalegania pokrywy śnieżnej. Zmiany klimatu będą miały coraz większy wpływ na
funkcjonowanie ekosystemów, na zdrowie oraz jakość życia społeczeństw, dobrostan
zwierząt zarówno wolnożyjących jak i hodowlanych oraz na wiele sektorów gospodarki,
w szczególności rolnictwo, leśnictwo, przemysł energetyczny.
Na poziomie europejskim oraz światowym podejmowane są działania służące
powstrzymaniu zachodzących niekorzystnych zmian klimatu. Strategia Unii Europejskiej
w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zakłada, że globalne ocieplenie powinno
zostać ograniczone do maksymalnie 2° C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej
a środki w zakresie przystosowania muszą być podejmowane na wszystkich poziomach –
lokalnym, regionalnym i krajowym, unijnym.
W 2013 Rząd RP przyjął dokument wpisujący się w unijne działania na rzecz adaptacji do
zmian klimatu Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Dokument ten zawiera różne grupy działań
adaptacyjnych, obejmujących przedsięwzięcia techniczne, zmiany regulacji prawnych (np.
zmiany w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów
zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami, bardziej elastyczne procedury
szybkiego reagowania na klęski żywiołowe), wdrożenie systemów monitoringu odnoszących
się do poszczególnych dziedzin i obszarów oraz szerokie upowszechnianie wiedzy na temat
koniecznej zmiany zachowań gospodarczych. Uwzględnione zostały tu następujące generalne
zasady:
 minimalizowanie ryzyka związane ze zmianami klimatu, m.in. uwzględniając
ten aspekt na etapie planowania inwestycji,
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 opracowanie

planów

szybkiego

reagowania

na

wypadek

katastrof

klimatycznych (powodzie, susze, fale upałów), umożliwiających instytucjom
publicznym zapewnienie natychmiastowej pomocy poszkodowanym,
 wyznaczenie działań, które powinny być podjęte w pierwszej kolejności,
 przeciwdziałanie w pierwszej kolejności zagrożeniom zdrowia i życia ludzi
oraz szkodom, których skutki mogą być nieodwracalne (np. w postaci utraty
dóbr kultury, rzadkich ekosystemów).
Warunki klimatyczne w gminie Izabelin są podobne do tych panujących na Nizinie
środkowo mazowieckiej. Opady są tu jednymi z najniższych w Polsce i wynoszą poniżej
500 mm rocznie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8°C. Średnia roczna
temperatura dla miesiąca lipca 18 °C do 18,5 °Ca dla stycznia -3,7°C. Pewne odchylenia
występują na terenach Puszczy Kampinoskiej, charakteryzujące się niższymi temperaturami
minimalnymi i wyższymi maksymalnymi. Opady roczne są o kilkadziesiąt mm mniejsze,
a okres wegetacyjny jest krótszy o 5-10 dni niż na terenach sąsiadujących z Puszczą.
W zakresie przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu przy jednoczesnej adaptacji
do zmian już zachodzących, na poziomie lokalnym, gmina Izabelin oraz inne podmioty
działające lokalnie, mogą prowadzić działania w zakresie:
 przeciwdziałania lokalnym podtopieniom,
 przygotowanie systemu energetycznego do zmienionych warunków z uwzględnieniem
szczytu zimowego i letniego zapotrzebowania na energię,
 zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu w przypadkach, w których
zastosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe,
 wspieranie rozwoju OZE,
 opracowanie

programów

adaptacji

leśnictwa

do

zmian

klimatycznych

z uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu, energetyki, rolnictwa, turystyki
i rekreacji, rozwoju regionalnego, bioróżnorodności,
 wzmocnienie

ochrony

przeciwpożarowej

lasu

monitorowania zagrożenia pożarowego oraz

poprzez

rozwój

systemów

infrastruktury przeciwpożarowej

związanej z ochroną lasów,
 uwzględnienie w procesie projektowania i budowy infrastruktury transportowej
zmienionych warunków klimatycznych,

46

Program ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

 wdrożenie lokalnych systemów monitoringu i ostrzegania i reagowania przed
nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi,
 Uwzględnienie w planach zagospodarowania dopuszczalnego preferowanego sposobu
ogrzewania budynków,
 zwiększanie świadomości w zakresie zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich
skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia i konieczności
oszczędzania zasobów, szczególnie wody.

Ochrona powietrza
O jakości powietrza atmosferycznego decydują emitowane ze źródeł naturalnych
i antropogenicznych substancje, których koncentracja jest wyższa w odniesieniu do
warunków naturalnych. Na stężenia wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń, oprócz
źródeł emisji wpływają również czynniki naturalne takie jak warunki klimatyczne,
w szczególności ukształtowanie terenu, temperatura i wiatry. Źródła emisji naturalne
w naszym kraju to głównie pożary lasów oraz skały i gleby ulegające erozji.
Zanieczyszczenia powietrza powstające w wyniku działalności człowieka dzieli się
natomiast na trzy rodzaje:
- przemysłowe – tzw. zanieczyszczenia punktowe,
- związane z transportem drogowym – tzw. zanieczyszczenia liniowe,
- powstające w wyniku ogrzewania budynków w sektorze komunalno-bytowym – tzw.
zanieczyszczenia powierzchniowe.
Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( art. 85 – 95) oraz rozporządzeń Ministra
Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji
w powietrzu (Dz.U.2012.1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031) charakteryzują system monitoringu powietrza oraz
określają zakres i sposób badania jakości powietrza.
Jednostką odpowiedzialną za monitoring stanu jakości powietrza na terenie
województwa mazowieckiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Wyniki prowadzonych
pomiarów, w odniesieniu do ustalonych kryteriów, WIOŚ przedstawia w corocznej ocenie
jakości powietrza. Ocena za rok 2014 opublikowana została w kwietniu 2015 r.
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Gmina Izabelin należy do czwartej strefy pomiarowej monitoringu – strefy
mazowieckiej. Pozostałe trzy strefy to aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto
Radom. W gminie nie utworzono stacji pomiarowej w ramach przedmiotowego monitoringu,
najbliższe punkty pomiarowe zlokalizowane są w miejscowościach Granica, Piastów
i dzielnicy Warszawa-Bielany.
Ocena jakości powietrza dokonywana jest z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych
ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Pomiary prowadzone są dla stężeń
tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10,
ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle oraz ozonu. Stężenia poszczególnych
substancji, ze względu na swą wartość przypisywane są do następujących klas:
 dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:
klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów
dopuszczalnych i poziomów docelowych,
klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz
nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla
PM2,5),
klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony –
poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,
 dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:
klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu
długoterminowego,
klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu
długoterminowego,
 dla substancji, dla których określone są poziomy docelowe:
klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego,
klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy.
Wyniki pomiarów w roku 2014 zakwalifikowały strefę mazowiecką do klasy C
w związku z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenu oraz do klasy D2 dla ozonu – pod kątem dotrzymania poziomu celu
długoterminowego do osiągnięcia w 2020 roku. Nie stwierdzono ponadnormatywnych stężeń
w przypadku pozostałych analizowanych związków, które zaklasyfikowane zostały do
klasy A.
48

Program ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Występowanie ponadnormatywnych stężeń pyłu

PM10

oraz

benzo(a)pirenu

spowodowane jest głównie przez wzmożoną aktywność grzewczą w okresie zimowym tzw.
niską emisję powstającą w wyniku spalania węgla i jego pochodnych. Pył PM10, PM2,5 – pył
zawieszony w powietrzu może być zbudowany, w zależności od warunków powstawania,
z cząstek dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (np. azbestu), a także metali. Na
powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia
ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(a)piren. Pyły powstają przede wszystkim
w procesach spalania paliw stałych i ciekłych. Benzo(a)piren jest jednym z WWA
o najbardziej rakotwórczych właściwościach. Źródłem WWA mogą być silniki spalinowe,
niewłaściwe procesy spalania śmieci, liczne procesy przemysłowe, pożary lasów, dym
tytoniowy, a także wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych
przebiegające przy niewystarczającej ilości tlenu.
Ozon natomiast jest jednym ze składników smogu fotochemicznego, powstającego
głównie latem w miastach o bardzo dużym ruchu samochodowym, jednak najwyższe jego
stężenia mogą występować na obszarach pozamiejskich dokąd transportowany jest przez
przemieszczające się masy powietrza. Ozon jest czynnikiem wywołującym podrażnienia
i choroby górnych dróg oddechowych.
Zebrane, uśrednione

wyniki

monitoringu z

kilkunastu

stacji

pomiarowych

zlokalizowanych w województwie mazowieckim, wykazujące podwyższone stężenia pyłów,
benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu nie świadczą o ogólnie złej jakości powietrza
w województwie, a tym bardziej w gminie. Wskazują raczej źródła zagrożeń związane przede
wszystkim, w gminach takich jak Izabelin, z niską emisją z budynków wyposażonych w piece
opalane węglem oraz z transportem drogowym.
W gminie Izabelin, z uwagi na brak dużych zakładów przemysłowych, praktycznie nie
występuje emisja punktowa. Również emisja liniowa nie jest w tym zakresie determinująca –
około 10 % dróg przebiegających przez gminę to drogi powiatowe i 1,3 kilometrowy odcinek
drogi

wojewódzkiej, pozostałą ilość stanowią drogi

gminne. Głównym

źródłem

zanieczyszczeń powietrza w gminie jest powierzchniowa emisja niska, związana głównie
z wykorzystaniem w sezonie grzewczym paliwa stałego – węgla kamiennego przy użyciu,
często, palenisk o niskiej sprawności.
Dla poprawy sytuacji w tym zakresie należy podjąć działania mające na celu aktywne
ograniczanie niskiej emisji. Pierwszym krokiem w tym kierunku było opracowanie przyjętego
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w lipcu 2013 r. uchwałą nr XXIX/239/13 Rady Gminy Izabelin dokumentu pn. „Założenia do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Izabelin”.
Opracowanie to przygotowane w związku z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2012.1059 ze zm.) nawiązuje do obowiązującej od 2009 r.
Polityki

energetycznej

Polski

do

2030

roku.

Zawiera

ocenę

stanu

aktualnego

i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
określa

przedsięwzięcia

racjonalizujące

użytkowanie

ciepła,

energii

elektrycznej

i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów
paliw

i

energii,

z

uwzględnieniem

energii

elektrycznej

i

ciepła

wytwarzanych

w odnawialnych źródłach energii, możliwości stosowania środków poprawy efektywności
energetycznej oraz zakres współpracy z innymi gminami.
Kolejnym etapem jest opracowanie i przyjęcie uchwałą nr XVI/131/16 Rady Gminy
Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Izabelin na lata
2015-2020”. PGN jest dokumentem o charakterze strategicznym, który koncentruje się na
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz redukcji gazów cieplarnianych z obszaru gminy Izabelin. Wdrożenie dokumentu
pozwoli na zaplanowanie harmonogramu działań, a także, zgodnie z nową perspektywą
finansową UE na lata 2014-2020 – umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych na
inwestycje związane ze zmniejszaniem niskiej emisji (np. termomodernizacją budynków,
modernizacją transportu publicznego, wdrażaniem odnawialnych źródeł energii - OZE).
Innym, istotnym problemem w zakresie jakości powietrza na terenie Gminy, jest brak
możliwości kontroli spalania przez mieszkańców w paleniskach domowych odpadów
komunalnych, co może wiązać się z uwalnianiem do atmosfery wielu szkodliwych
zanieczyszczeń.
Zasadnicze zadania w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy to:
ograniczanie niskiej emisji z domów ogrzewanych indywidualnie poprzez wymianę lub
modernizację źródeł ciepła, zmianę paliwa, promocję ekologicznych nośników energii
i eliminowanie węgla,
ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych,
edukacja ekologiczna poprzez udzielanie informacji oraz zamieszczanie na stronie
internetowej komunikatów dotyczących np. szkodliwości wynikających ze spalania odpadów,
termomodernizacja budynków.
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Odnawialne źródła energii
Określenie „odnawialne źródła energii”, zarówno w prawie UE jak i ustawodawstwie
polskim oznacza źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru,
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu składowisk, a także powstałego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych
i zwierzęcych.
W gminie Izabelin, ze względu na uwarunkowania geograficzne i położenie
w granicach KPN możliwość wykorzystania OZE jest ograniczona. Dostępne zastosowania to
kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne wykorzystujące energie słoneczną oraz pompy
ciepła funkcjonujące dzięki ciepłu uzyskiwanemu z wnętrza ziemi w postaci gorącej wody lub
pary wodnej (energia geotermalna). Istnieje również możliwość wykorzystania potencjału
małych, przydomowych elektrowni wiatrowych.
Tabela nr 16. Analiza SWOT w obszarze: ochrona klimatu i jakość powietrza

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY








brak zanieczyszczeń punktowych
emitowanych przez większe zakłady
przemysłowe,
stosunkowo niewielkie emisje liniowe,
wysoki wskaźnik lesistości gminy
SZANSE




wzrost dostępności technologii
wykorzystujących odnawialne źródła
energii,
wsparcie finansowe dla działań
związanych z likwidacją niskiej emisji,
dzięki opracowaniu PGN,
działania edukacyjne podnoszące
świadomość społeczną w dziedzinie
ochrony powietrza,
budowa ścieżek rowerowych



słabe wykorzystanie OZE,
spalanie w piecach domowych odpadów
i węgla złej jakości
ZAGROŻENIA





wciąż zbyt małe wykorzystanie gazu do
celów grzewczych,
zanieczyszczenia napływające z terenów
sąsiednich,
wzrost liczby samochodów,
brak
wystarczających
działań
uświadamiających
zagrożenia
wynikające ze zmian klimatycznych

4.7. Zagrożenia hałasem
Hałas to jeden z poważniejszych problemów obniżających jakość życia. Jest
powszechnie występującym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego pochodzącym
z różnorodnych źródeł. Hałas jest czynnikiem stresogennym. Przy długotrwałej ekspozycji
powoduje m. in. choroby układu krążenia, choroby psychiczne i zaburzenia snu. Według
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rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112), terenami podlegającymi ochronie
akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej,
tereny szpitali, szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk oraz tereny rekreacyjnowypoczynkowe.
W zależności od źródła powstawania hałas można podzielić na dwa rodzaje – przemysłowy
i komunikacyjny. Artykuł 3 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska definiuje hałas jako
dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. W rozumieniu zapisów ustawy hałas
traktowany jest jako emisja wprowadzana bezpośrednio lub pośrednio (w wyniku działalności
człowieka) do powietrza w postaci energii. Podstawowym wymaganiem w tym zakresie jest
nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem objętym tytułem prawnym
w związku z eksploatacją urządzeń technicznych i obiektów budowlanych. Obowiązujące
obecnie dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). W przypadku terenów, na których znajdują się domy
jednorodzinne, LDWN wynosi 64 dB (dopuszczalny hałas w ciągu doby), natomiast LN 59 dB
(dopuszczalny hałas w porze nocnej). W przypadku zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej
czy też terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, normy są nieco łagodniejsze (odpowiednio:
68 i 59 dB).
Art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązał do dokonywania oceny
stanu akustycznego środowiska na terenach które nie są objęte obowiązkiem opracowywania
map akustycznych Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska. Corocznie Mazowiecki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi pomiary hałasu
komunikacyjnego w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych. Badania przeprowadzane
są również w ramach działań interwencyjnych w wyniku skarg. W 2014 roku Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał badania hałasu komunikacyjnego w
15 punktach pomiarowych położonych w większych miastach województwa oraz przy
głównych drogach. Żaden z punktów nie znajdował się w gminie Izabelin ani w powiecie
warszawskim

zachodnim.

Ogólne

wnioski

z

badań

monitoringowych

hałasu

przeprowadzonych w 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego przez WIOŚ
w Warszawie wykazały, że hałas komunikacyjny, podobnie jak w poprzednich latach,
w dalszym ciągu pozostaje jednym z największych zagrożeń i głównych uciążliwości dla
mieszkańców.
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Z uwagi na brak dużych zakładów przemysłowych oraz dużą lesistość gminy Izabelin
jedynym źródłem zagrożeń dla klimatu akustycznego na terenie gminy jest komunikacja
drogowa. Lokalne uciążliwości w pobliżu głównych tras komunikacyjnych związane
z hałasem wynikają z takich czynników jak natężenie ruchu, struktura pojazdów, prędkość ich
poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni. Ze względu na ograniczenie hałasu
jak i zanieczyszczenia powietrza nowe budynki mieszkalne powinny być lokalizowane
w pewnej odległości od dróg, zabudowa istniejąca izolowana zaś pasami zieleni. Hałas
drogowy w gminie Izabelin nie ma wpływu na funkcjonowanie obszarów Natura 2000.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub
co najmniej na tym poziomie oraz na zmniejszaniu poziomu hałasu do co najmniej
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany - art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska. Ponadto ważna jest poprawa infrastruktury drogowej, przede
wszystkim wymiana nawierzchni dróg na cichsze, które mogą ograniczyć emisję hałasu
o 5 dB.
Tabela nr 17. Analiza SWOT w obszarze: zagrożenie hałasem

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY






pasy zadrzewień przy drogach,
brak dróg o dużym natężeniu ruchu,
brak hałasu kolejowego,
brak zakładów przemysłowych
emitujących hałas o znacznym natężeniu,
duża powierzchnia lasów,
przeciwdziałających zagrożeniu hałasem






SZANSE





działania zmniejszające hałas
samochodowy (stosowanie cichych nawierzchni, dźwiękoszczelnych okien,
działania organizacyjne itp.),
optymalne rozmieszczenie zabudowy
zgodnie z prawidłowo opracowanym
mpzp,
zapoczątkowanie systemu monitoringu
hałasu na terenie gminy





brak monitoringu poziomu hałasu
komunikacyjnego,
postępujący wzrost natężenia ruchu
drogowego,
brak monitoringu hałasu na terenie
gminy,
zły stan nawierzchni niektórych dróg
potęgujący hałas drogowy
ZAGROŻENIA
wzrastający ruch pojazdów,
zły stan techniczny pojazdów,
pogorszenie stanu dróg
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4.8. Pola elektromagnetyczne
W zakresie promieniowania elektromagnetycznego rozróżnia się dwa rodzaje
promieniowania:
 jonizujące powstające w wyniku użytkowania substancji promieniotwórczych
w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych –
unormowania związane z ochroną przed tym promieniowaniem reguluje ustawa z 29
listopada 2000 r. Prawo atomowe,
 niejonizujące, związane ze zmianami pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez
źródła energetyczne i radiokomunikacyjne – regulacje w zakresie ochrony przed
którym znajdują się w dziale VI ustawy Prawo ochrony środowiska.
Niejonizujące

promieniowanie

elektromagnetyczne

w

postaci

pól

elektromagnetycznych (PEM) pochodzi od naturalnych źródeł t.j. Słońce, Ziemia, zjawiska
atmosferyczne. Natomiast sztuczne pola elektromagnetyczne związane są z działalnością
człowieka. Do najważniejszych antropogenicznych źródeł promieniowania należą:
 stacje i linie energetyczne,
 nadajniki radiowe i telewizyjne,
 stacje bazowe telefonii komórkowej,
 wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji,
 urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty
komórkowe itp.
Zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy Prawo ochrony środowiska przez pola
elektromagnetyczne rozumie się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Zgodnie z Ustawą, celem regulacji dotyczących pól
elektromagnetycznych jest:
 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach,
 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane.
Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych
zanieczyszczeń środowiska. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło
niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg procesów
życiowych. Siła jego oddziaływania zależy od wysokości, natężenia lub gęstości mocy oraz
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od częstotliwości drgań, w związku z czym wartość poziomów dopuszczalnych określa się
w pasmach częstotliwości. Wartości dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883), podając je osobno dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz dla miejsc dostępnych dla ludzi, zgodnie
z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ważną cechą pól elektromagnetycznych
jest to, że ich natężenie spada wraz z rosnącą odległością od źródła, które je wytwarza.
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada
2007r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645), pomiary PEM
prowadzone są w województwie mazowieckim w cyklu 3 letnim. W każdym roku pomiarów
dokonuje się w 45 punktach na obszarze województwa, w związku z czym w 3 letnim cyklu
pomiarowym badaniami objęte jest łącznie 135 punktów. Pomiary wykonywane są w każdym
roku w punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach o różnym charakterze:
w Warszawie, w innych dużych miastach - o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.,
w miastach mniejszych, a także na terenach wiejskich. Ostatnie pomiary Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził w 2014 r. Żaden z punktów nie
znajdował się w powiecie warszawskim zachodnim, najbliższe punkty zlokalizowane były
w Legionowie i miejscowości Sowia Wola w powiecie nowodworskim. Oceny poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Analiza wyników pomiarów wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól
elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w
zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m). Ponadto,
w ramach monitoringu prowadzono bazę źródeł pól elektromagnetycznych (łącznie
z pomiarami wokół nich) znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego,
mogących wpływać negatywnie na środowisko. W żadnym przypadku pomiary nie wykazały
przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludności, czy też przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
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Tabela nr 18. Analiza SWOT w obszarze: pola elektromagnetyczne

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY






prowadzone pomiary natężenie pola
elektromagnetycznego,
brak
przekroczeń
dopuszczalnych
poziomów natężenia promieniowania
elektro-magnetycznego
SZANSE




prowadzony monitoring umożliwia
szybkie reagowanie w przypadku
wzrostu emisji,
racjonalny dobór lokalizacji nowych
urządzeń emitujących PEM



stan techniczny linii napowietrznych,
ryzyko powstania awarii w wyniku
warunków pogodowych
ZAGROŻENIA
przekroczenie dopuszczalnego poziomu
w związku z rozwojem sieci
elektromagnetycznych

5. Gospodarka odpadami
Nowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami, wprowadzone ustawą
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U.2011.152.897) która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., a następnie
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) zniosły obowiązek
sporządzania gminnych planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań z ich realizacji.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowych przepisów podlega rocznemu
obowiązkowi sprawozdawczości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wterminie do 31
marca przedkładają Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska za poprzedni rok kalendarzowy sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi.
W 2012 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Plan gospodarki
odpadami dla województwa. W załączniku do uchwały określono regiony gospodarki
odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do
obsługi tych regionów. Gmina Izabelin według podziału należy do regionu warszawskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu w gminie zawarte są
w analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Izabelin, sporządzanej
corocznie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości

i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2013.1399 ze zm.). Dokument ten ma służyć

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
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W gminie Izabelin nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wdrożony
został już w 2012 r. po wcześniejszym przeprowadzeniu referendum. Systemem objęci zostali
właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy w zamian za zadeklarowaną stawkę opłaty
wnoszoną na rzecz systemu mają zapewniony odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. W ramach selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy wydzielają następujące
frakcje: odpady zielone, szkło opakowaniowe, papier, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, świetlówki,
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki oraz opakowania po środkach
ochrony roślin i innych substancjach niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych.
Odpady komunalne zmieszane i odpady zielone odbierane są co dwa tygodnie a odpady
surowcowe raz na 4 tygodnie. Mieszkańcy umieszczają odpady w pojemnikach i workach,
dostarczonych przez operatora systemu, zgodnie z określonymi zasadami. Na terenie gminy
Izabelin prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany
przy ul. Postępu 5 w Mościskach, który jest spełnieniem obowiązku wynikającego z art. 3 pkt.
2 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadaniem punktu jest
stworzenie mieszkańcom Gminy objętych systemem dodatkowych możliwości postępowania
z odpadami, dokładniejszą segregację oraz pozbycie się uciążliwych odpadów z grupy
odpadów surowcowych, wielkogabarytowych, zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, tekstyliów, opon oraz odpadów niebezpiecznych. W 2014 roku ogólna ilość
odpadów komunalnych z terenu Gminy wyniosła 4 511,80 Mg, przy 2 201,50 Mg odpadów
zebranych selektywnie, w tym 1 226,20 Mg odpadów zielonych.
W gminie w latach 2013 i 2014 zostały osiągnięte wymagane ustawą poziomy:
 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych
i szkła,
 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów
budowlanych i rozbiórkowych,
 ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi podlega regularnej
weryfikacji, która umożliwia jego systematyczne usprawnianie. Jednym z działań do podjęcia
powinno być zapewnienie mieszkańcom opcji przekazywania odpadów budowlano –
rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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5.1. Wyroby azbestowe
Azbest jest nazwą handlową odnoszącą się do sześciu minerałów włóknistych, który
ze względu na swe właściwości był szeroko wykorzystywany w kilku dziedzinach
gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie
i przemyśle chemicznym. Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów
zawierających

azbest

stanowią

płyty

azbestowo-cementowe

(faliste

i

płaskie)

wykorzystywane jako pokrycia dachowe.
Ze względu na stwierdzone chorobotwórcze działanie azbestu w wyniku wdychania
włókien zawieszonych w powietrzuw naszym kraju od 1997 r., obowiązuje zakaz stosowania
wyrobów azbestowych. Zgodnie z zapisami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032 r. w gminie Izabelin od 2011 r. obowiązuje Program usuwania materiałów
zawierających azbest dla gminy Izabelin. W 2007 r. w gminie przeprowadzono
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji zostały wprowadzone
do krajowej bazy azbestowej i są na bieżąco aktualizowane. Ilości zinwentaryzowanych
w 2007 r. wyrobów azbestowych oraz ilości poddane unieszkodliwieniu według stanu na
koniec 2014 roku przedstawiają poniższe tabele.
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Tabela nr 19. Zestawienie wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w 2007 r. i unieszkodliwionych wg stanu na koniec 2014 r. – cała gmina, w [kg]
zinwentaryzowane

pozostałe do unieszkodliwienia

unieszkodliwione

razem

os. fizyczne

os. prawne

razem

os. fizyczne

os. prawne

razem

os. fizyczne

os. prawne

596 019

539 299

56 720

196 939

183 295

13 644

399 080

356 004

43 076

Tabela nr 20. Zestawienie wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w 2007 r. i unieszkodliwionych wg stanu na koniec 2014 r. – w podziale na miejscowości [kg]
miejscowość

zinwentaryzowane

pozostałe do unieszkodliwienia

unieszkodliwione

razem

os. fizyczne

os. prawne

razem

os. fizyczne

os. prawne

razem

os. fizyczne

os. prawne

Hornówek

34 202

31 298

2 904

11 490

11 490

0

22 712

19 808

2 904

Izabelin B

19 859

19 859

0

3 350

3 350

0

16 509

16 509

0

Izabelin C

123 037

100 982

22 055

43 268

43 268

0

79 769

57 714

22 055

Laski

100 918

98 542

2 376

46 566

44 190

2 376

54 352

54 352

0

Mościska

90 017

90 017

0

25 504

25 504

0

64 513

64 513

0

Sieraków

54 713

38 730

15 983

1 658

800

858

53 055

37 930

15 125

Truskaw

171 481

158 079

13 402

65 103

54 693

10 410

106 378

103 386

2 992

Truskaw Mały

1 793

1 793

0

0

0

0

1 793

0

1 793

Źródło: Urząd Gminy Izabelin
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W

ramach

realizacji

programu

mieszkańcy

gminy

corocznie

otrzymują

dofinansowanie pokrywające koszty transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych.
W ostatnich latach dzięki temu unieszkodliwiano średnio rocznie około 60 Mg odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.

Tabela nr 21. Analiza SWOT w obszarze: gospodarka odpadami

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY







znaczący udział odpadów odbieranych
selektywnie,
posiadanie PSZOK,
usprawnianie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
regularny, w ramach Programu usuwania
wyrobów azbestowych, odbiór eternitu
od mieszkańców
SZANSE

ZAGROŻENIA


edukacja ekologiczna w zakresie
właściwego postępowania z odpadami



brak funduszy zewnętrznych na działania
związane z usuwaniem wyrobów
azbestowych,
częste zmiany przepisów w zakresie
gospodarowania odpadami

6. Zasoby przyrodnicze
Podstawową formą ochrony przyrody w gminie jest Kampinoski Park Narodowy
obejmujący swym zasięgiem tereny Puszczy Kampinoskiej. KPN zajmuje prawie 78%
powierzchni gminy, pozostała część jej obszaru objęta jest otuliną Parku. Ponadto
w granicach gminy znajdują się cztery obszary ochrony ścisłej: Kalisko, Zaborów Leśny,
Cyganka i największy w Parku - Sieraków. Kampinoski Park Narodowy wraz z otuliną
posiada status rezerwatu biosfery. Ze względu na swe rozmiary i dużą różnorodność
biologiczną Kampinoski Park Narodowy, a więc i tereny gminy leżą w granicach europejskiej
sieci Natura 2000. Sieć Natura 2000 składa się z dwóch rodzajów obszarów, tworzonych
i funkcjonujących w wyniku realizacji postanowień dwóch dyrektyw wspólnotowych:
1) Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979
zastąpionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. zwanej Dyrektywą Ptasią. Główne założenia dyrektywy to osiągnięcie
i utrzymanie właściwego stanu ochrony, który będzie gwarantował trwałość i dobrostan
populacji,

określenie

zasad

handlu

i

pozyskiwania

ptaków

łownych,

określenie
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niedopuszczalnych metody chwytania i zabijania ptaków. Ochronie podlegają nie tylko same
ptaki ale również jaja, gniazda oraz miejsca ważne dla bytowania czy migracji ptaków. Na
podstawie tej dyrektywy tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO). Na terenie
2) Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
92/43/EWG z dnia 22 maja 1992 r. zwanej Dyrektywą Siedliskową.
Głównym zadaniem Dyrektywy jest ochrona zagrożonych i rzadkich typów siedlisk
przyrodniczych (również antropogenicznych) oraz gatunków zwierząt i roślin, co ma sprzyjać
zachowaniu bioróżnorodności, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego
rozwoju. Celem jest niedopuszczenie do pogorszenia się jakości siedlisk, a jeśli to konieczne
odtwarzanie określonych walorów przyrodniczych. Dla realizacji założeń tworzy się specjalne
obszary ochrony (SOO).
Przepisy unijne stanowiące podstawę do tworzenia sieci Natura 2000 zostały
wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez Ustawę o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. W granicach Puszczy Kampinoskiej funkcjonują obie formy
ochrony w ramach sieci Natura 2000 (kod PLC140001).
Ochrona siedliskowa obejmuje występujące tu unikatowe wydmy śródlądowe.
Wydmy sięgają 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. Na wydmach dominują drzewostany sosnowe z domieszką gatunków liściastych,
głównie dębów i brzóz. Zbocza wydm porastają dąbrowy świetliste i grądy. Natomiast tereny.
Na terenie ostoi zidentyfikowano 14 typów siedlisk cennych z europejskiego punktu
widzenia, z których największą powierzchnię zajmują łąki użytkowane ekstensywnie, lasy
łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Cenne są fragmenty starych drzewostanów
o charakterze puszczańskim z powalonymi drzewami, występujące m.in. w obszarze ochrony
ścisłej – Sieraków. Jednymi z najcenniejszych roślin Parku są relikty polodowcowe, takie jak
zimoziół północny i chamedafne północna oraz gatunek endemiczny Polski - brzoza czarna.
Spośród ssaków cennych dla UE występują tu trzy gatunki nietoperzy - mopek, nocek
łydkowłosy i nocek duży, oraz wydra i reintrodukowane od1992 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.
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Obecność

KPN

w

gminie

decyduje

o

jej

bogactwie

przyrodniczym

i krajobrazowym, a także walorach turystycznych. Z drugiej strony coraz większa
antropopresja związana z położeniem w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy kraju oraz
powiększaniem terenów zabudowanych gminy stanowi poważne zagrożenie dla środowiska
naturalnego Parku. Najważniejsze źródła zagrożeń związanych z działalnością człowieka to
urbanizacja i nadmierna eksploatacja turystyczna obszarów cennych przyrodniczo, zagrożenia
pożarowe oraz zaśmiecanie terenu.
KPN do chwili obecnej nie posiada obowiązującego Planu ochrony parku. Konsultacje
i uzgodnienia trwają od kilku lat, jednak ze względu m.in. na rozbieżne interesy stron jest to
trudny proces. Bieżąca działalność ochronna prowadzona jest na podstawie rocznych zadań
ochronnych zatwierdzonych przez Ministra Środowiska. Kampinoski Park Narodowy
realizuje różne projekty służące rozszerzeniu działań ochrony czynnej, poprawie stosunków
wodnych obszaru Parku, ograniczeniu dewastacji Puszczy Kampinoskiej oraz wykluczeniu
potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności zabudowy mieszkaniowej. Celem
ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych dokumenty planistyczne gminy powstają
w

uzgodnieniu

z

dyrektorem

KPN,

w

zakresie

oceny

wpływu

planowanego

zagospodarowania lub planowanej inwestycji na wartości przyrodnicze parku, w których
uwzględnia się m.in. następujące warunki:
 preferowanie terenów z przygotowaną infrastrukturą ochrony środowiska (np.
wodociąg, kanalizacja),
 zachowanie strefy wolnej od zabudowy szerokości ok. 100 m od granicy parku
(z wyjątkiem obszarów już zurbanizowanych),
 preferowanie zabudowy jednorodzinnej niskiej do 2,5 kondygnacji,
 uwzględnianie strefowania zabudowy: od strefy wolnej od zabudowy przy granicy
parku narodowego, poprzez zabudowę na dużych działkach (powierzchnie
biologicznie czynne), aż po małe działki usługowo-mieszkaniowe w centrach gmin,
 ograniczenie rozproszenia zabudowy,
 ograniczenie przeznaczenia lasów pod zabudowę,
 unikanie zabudowy na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych,
 unikanie zabudowy na glebach organicznych,
 unikanie zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych,
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 wykluczenie budowy szczelnych ogrodzeń, szczególnie z prefabrykatów betonowych
(za: www.kampinoski-pn.gov.pl).

Pomniki przyrody
W granicach gminy znajduje się pięć drzew będących pomnikami przyrody,
ustanowionych przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z poniższym zestawieniem (od
czasu zmiany regulacji prawnych w tym zakresie Rada Gminy Izabelin nie ustanowiła
żadnego pomnika przyrody):


dąb szypułkowy o obwodzie 250 cm, wysokości 17 m, w Izabelinie (przy
skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Tetmajera),



dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm, wysokości 28 m, w Izabelinie na terenie
w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego (oddz. 210, przy skrzyżowaniu ul.
Leśniczówki z ul. Szymanowskiego),



dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm, wysokości 24 m, w Sierakowie dz. nr ew. 742,



dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm, wysokości 24 m, w Sierakowie w granicach
Kampinoskiego Parku Narodowego, dz. nr ew. 138 i 140/1,



dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm, wysokości 20 m, w Izabelinie (przy ul.
Sienkiewicza 65),



dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm, wysokości 25 m, w Izabelinie (przy ul. Kołłątaja
32).
Zieleń urządzona
Zieleń urządzoną w gminie stanowią zadrzewienia pasów drogowych oraz kilka

skwerów zorganizowanych przy miejscach pamięci. W ostatnich latach rozpoczęto również
zagospodarowywanie terenów zbiornika „Mokre Łąki”. Powstała tam Aleja Pamięci – do tej
pory posadzono tam 19 dębów szypułkowych, upamiętniających osoby zasłużone dla gminy
i kraju.

Tabela nr 22. Analiza SWOT w obszarze: zasoby przyrodnicze

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY



duża lesistość,
liczne
formy
ochrony
prawnej,
obejmujące
znaczna
powierzchnię
Gminy




uboga sieć hydrograficzna,
brak opracowanych planów ochrony dla
obszarów objętych ochroną prawną,
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wysokie walory przyrodnicze obszarów
ZAGROŻENIA

SZANSE




stopniowy wzrost świadomości
społeczeństwa w zakresie ochrony
przyrody,
promowanie rozwoju turystyki
ekologicznej,
rozwój zaplecza dla rekreacji i turystyki
(pojemniki na śmieci, wydzielone tereny
rekreacyjne, ścieżki rowerowe etc.)





rosnąca presja turystyczna na obszarach
cennych przyrodniczo,
wypalanie nieużytków,
pozostawianie odpadów w lasach

7. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, w tym poważne awarie
Lokalne podtopienia
„Koncepcja odwodnienia terenów budowlanych w miejscowościach Hornówek,
Izabelin B, Izabelin C w gminie Izabelin” została opracowana w pierwszej połowie 2011 r. na
zlecenie gminy w związku z licznymi, regularnymi w ostatnich latach podtopieniami
występującymi na tych terenach w czasie wiosennych roztopów oraz intensywnych opadów.
Nasilenie takich zjawisk w ciągu ostatnich lat związane jest z intensyfikacją zabudowy
w zlewni kanału Zaborowskiego i likwidacją niektórych odcinków rowów z jednej strony, jak
i nie wystarczającą przepustowością cieków spowodowaną wzrostem przepływów z coraz
intensywniej urbanizowanych terenów w zlewni. Koncepcja przedstawia zalecenia
i propozycje rozwiązań technicznych do realizacji dla sześciu rejonów w czterech
miejscowościach gminy:
1) miejscowość Hornówek:
 tereny na południe od ul. Kurowskiego do ul. Łącznej,
 tereny w rejonie ulic: Zakątna, Banacha, Działkowa i Okocimska,
2) miejscowość Izabelin B:
 rejon ulic Rzędziana, Mickiewicza, Bohaterów Kampinosu, Sienkiewicza,
Małachowskiego,
3) miejscowość Izabelin C:
 rejon stawu Kozioł i ul. Tetmajera,
 rejon ul. Rynkowej i Langiewicza,
4) miejscowość Truskaw:
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 rejon ul. Lipkowskiej i zbiornika wodnego „Mokre Łąki”.
Prace, w zależności od potrzeb danego odcinka obejmowałyby budowę, odbudowę lub
renowację odpowiednich odcinków rowów i kanału, wykonanie przepustów, zastosowanie
drenaży, rurociągów grawitacyjnych lub tłocznych wraz z pompowniami czy budowę
zbiornika retencyjnego. Dotychczas zrealizowane prace obejmują tereny w miejscowości
Hornówek. Założenia „Koncepcji…” zostały wykonane tu częściowo, tj. swym zasięgiem
objęły ulice Działkową, Okocimską, Szczerą, Banacha, Zakątną i Kurowskiego. W ciągach
tych dróg umieszczony został system drenażowy. Drenami wody gruntowe odprowadzane są
do pompowni, z niej do kanału tłocznego, który odprowadza wody do rowu odpływowego.
Pożary lasów
Kompleksy leśne Puszczy Kampinoskiej, która pokrywa znaczną część gminy, należą
do pierwszej grupy największego zagrożenia pożarowego w Polsce. Czynnikiem
zwiększającym ryzyko wystąpienia pożarów obok wysokiej lesistości są panujące tu warunki
klimatyczne, które latem powodują częste okresy suszy. Kampinoski Park Narodowy posiada
siedem wież obserwacyjnych, które pomagają w szybkim zlokalizowaniu pożaru lasu.
Ochrona przeciwpożarowa Parku zapewniana jest przez państwowe i ochotnicze jednostki
Straży Pożarnej gmin leżących w granicach Parku i jego otulinie.

Baza paliwowa Orlen i transport substancji niebezpiecznych
Na terenie gminy Izabelin znajduje się jeden zakład o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej - Terminal Paliw PKN ORLEN S.A. zlokalizowany
w miejscowości Mościska. Kwalifikacja taka wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 10.10.2013 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.2013.1479).
Zakład spełnia wszelkie wymagania prawne, 19 grudnia 2013 r. Mazowiecki Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wydał, na podstawie pozytywnej
opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, decyzję nr
WZ.5516.59.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku zatwierdzającą zaktualizowany Raport
o bezpieczeństwie dla Terminala Paliw w Mościskach PKN ORLEN S.A. Do głównej
działalności

Terminalu

Paliw

w

Mościskach

należy

przyjmowanie

rurociągiem

dalekosiężnym, magazynowanie i dystrybucja do autocystern paliw: benzyn silnikowych
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(bezołowiowych, bazowych) oraz oleju napędowego a także przyjmowanie dostaw dodatków
uszlachetniających do paliw oraz komponowanie paliw z ich użyciem. Zarówno paliwa jak
i substancje pomocnicze stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz
środowiska. Są łatwopalne, toksyczne i, w części, rakotwórcze. W celu zapobiegania awariom
zakład opracował procedury bezpieczeństwa a także informowania i ostrzegania
społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii. Pracownicy terminala ściśle współpracują
z instytucjami i służbami zewnętrznymi: Strażą Pożarną, służbami ochrony środowiska
i zdrowia, Policją oraz Urzędem Miasta Warszawy i Urzędem Gminy Izabelin. Transport
substancji niebezpiecznych związanych z terminalem ma charakter lokalny i ogranicza się
głównie do ulicy Estrady.
Tabela nr 23. Analiza SWOT w obszarze: zagrożenia środowiska

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
 brak szlaków tranzytowych



obecność w miejscowości Mościska

Terminalu Paliw PKN ORLEN S.A.
ZAGROŻENIA

SZANSE


obowiązujące procedury
bezpieczeństwa a także informowania
i ostrzegania społeczeństwa
w przypadku wystąpienia awarii




transport substancji niebezpiecznych
przez teren gminy,
wypalanie nieużytków

8. Edukacja ekologiczna
Pojęcie edukacja ekologiczna oznacza dostarczanie wiedzy celem wykształcenia
świadomości ekologicznej i zaszczepienia w ludziach myślenia i postępowania zgodnego
z zasadami ekorozwoju. Jest to działanie ciągłe i długoterminowe. Czynnikami decydującymi
o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej są rzeczowa informacja oraz umiejętność
komunikowania się z odbiorcą. Działania edukacyjne powinny objąć wszystkie grupy
społeczne, wiekowe i zawodowe.
W gminie Izabelin, podobnie jak w całym kraju, edukacja prośrodowiskowa
prowadzona jest w ramach edukacji szkolnej oraz poza formalnym systemem kształcenia.
Działania w tym zakresie podejmowane są przez Urząd Gminy, Kampinoski Park Narodowy,
placówki oświatowe. Istotne jest również współdziałanie z organizacjami społecznymi.
W Izabelinie współpraca taka ma miejsce w zakresie przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.
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Formy edukacji ekologicznej są bardzo rożne. Poniżej zostały przytoczone przykładowe akcje
organizowane przez gminę:
 systematyczne informowanie o zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska na
stronie internetowej Urzędu oraz miesięczniku gminnym „Listy do sąsiada”,
 akcja informacyjno-edukacyjna „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
 akcja edukacyjna „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę w schronisku”,
 akcja informacyjno-edukacyjna „Właścicielu bądź odpowiedzialny za swojego pupila
- nie łam prawa”.
Edukacja ekologiczna w Kampinoskim Parku Narodowym, prowadzona jest w celu
utrzymania trwałości dziedzictwa przyrodniczego, jego ochrony oraz wskazania właściwych
form wykorzystania. W tym zakresie KPN współpracuje zarówno z instytucjami lokalnymi tj.
szkołami, domem kultury i samorządem, jak i z partnerami regionalnymi i zagranicznymi.
Wśród organizowanych działań są:
 zajęcia tematyczne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 zajęcia dla studentów,
 prelekcje, spotkania poza terenem parku,
 warsztaty dla nauczycieli,
 opracowanie pomocy dydaktycznych,
 ścieżki dydaktyczne,
 organizowanie konkursów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i kulturowej,
 wystawy fotograficzne, plastyczne i malarskie połączone ze spotkaniami z autorami.
Szkoły prowadzą edukacje ekologiczną w ramach zajęć programowych a także
organizując konkursy tematyczne:
 coroczna edycja wojewódzkiego konkursu dla mazowieckich szkół podstawowych
„Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej”, organizowana we
współpracy z Urzędem Gminy,
 udział dzieci z placówek oświatowych, zgłoszonych za pośrednictwem gminy Izabelin
w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Listy dla Ziemi”.
9. Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym
Istotą zasady zrównoważonego rozwoju jest dążenie do równowagi w traktowaniu
racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych jak również ładu przestrzennego.
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W praktyce powinno oznaczać to spójność przepisów prawnych obowiązujących w tych
dziedzinach.
Podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego w gminie są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Konieczność uwzględniania zagadnień
z zakresu ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2012.647
ze zm.).
W ostatnich latach nastąpiło wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako
instrumentu ochrony środowiska w procesach planistycznych.
Gmina posiada opracowane plany miejscowe dla wszystkich miejscowości
z wyjątkiem wsi Sieraków, dla której uchwalono jedynie pierwszy etap MPZP obejmujący
główny ciąg komunikacyjny i przyległe do niego siedliska w obrębie istniejącej zabudowy,
będące własnością osób fizycznych. Podczas aktualizacji poszczególnych planów
uwzględniane są zmiany ustawowe oraz potrzeby wynikające z lokalnych uwarunkowań
mających wpływ na stan środowiska przyrodniczego i krajobraz.
10. Cele i kierunki ochrony środowiska w gminie
W poprzednich rozdziałach przeprowadzona została analiza aktualnych uwarunkowań
społeczno - gospodarczych w gminie, scharakteryzowano poszczególne elementy środowiska
ujmując stan obecny i istniejące zagrożenia. Na tej podstawie oraz nawiązując do zapisów
programów i dokumentów strategicznych gminnych, a także uwzględniając podstawowe
zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polityki Ekologicznej Polski,
możliwe jest zaproponowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska w gminie
w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ze względu na ośmioletni horyzont realizacji
niezbędne jest usystematyzowanie planowanych działań.
Służyć

temu

będzie

wyznaczenie

celów

strategicznych

(do

2022

roku)

aktualizowanego POŚ, po osiągnięciu których ma nastąpić poprawa na poziomie danego
założenia. W dalszej kolejności zostaną wskazane kierunki działań (na lata 2015-2018)
służące osiągnięciu wyznaczonych celów strategicznych oraz zadania ekologiczne będące
konkretnymi przedsięwzięciami służącymi realizacji wyznaczonych kierunków działań
w ramach danego celu strategicznego. Realizacja zadań ekologicznych pozwoli osiągnąć
wymierną poprawę środowiska przyrodniczego, mierzalną za pomocą wskaźników
środowiskowych.
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Celem nadrzędnym Programu Ochrony środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą
na lata 2020-2023, nawiązującym do nadal aktualnego założenia przyjętego w poprzednim
opracowaniu w tym zakresie jest:
Zrównoważony rozwój Gminy służący promocji środowiska naturalnego i poprawie jakości
życia jej mieszkańców

Cele strategiczne Programu:
1. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych
i racjonalizacja ich wykorzystania.
2. Ochrona powierzchni ziemi.
3. Kontynuacja działań służących ochronie klimatu i poprawie jakości powietrza
atmosferycznego.
4. Minimalizacja uciążliwości związanych z hałasem.
5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi.
6. Zachowanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.
7. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym oraz zapobieganie powstaniu poważnych
awarii przemysłowych.
8. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w gminie.
9. Dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
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10.1. Harmonogram realizacyjny Programu
1. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Uporządkowanie gospodarki ściekowej
 Racjonalna gospodarka wodna
Termin realizacji
Zadanie

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Realizujący
zadanie

Orientacyjne koszty
[zł brutto]

Źródła
finansowania

Uporządkowanie gospodarki ściekowej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Olszowej, m. Truskaw
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Kołłątaja, Kmicica, Ks.
Jeremiego, Koetlinga, Skrzetuskiego,
Rzędziana w m. Izabelin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Bociania, Północna, Żurawia
w m. Truskaw
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Lubomirskiego, Jana
Kazimierza w m. Izabelin B

×

×

×

×

×

Gmina

189 390,48

Budżet Gminy,
fundusze celowe

×

×

×

×

×

Gmina

1 243 448,82

Budżet Gminy,
fundusze celowe

×

×

×

×

×

Gmina

1 571 083,92

Budżet Gminy,
fundusze celowe

×

×

×

×

×

Gmina

464 320,08

Budżet Gminy,
fundusze celowe
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Poziomkowa, Szyszkowa,
Boczna, Próżna, Fedorowicza, Sosnowa,
Kampinoska, Piaskowa, Leśna,
Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w m.
Hornówek
Budowa kanalizacji deszczowych przy
modernizacjach i budowach dróg
publicznych

×

×

×

×

×

×

×

×

Gmina

3 378 844,44

Budżet Gminy,
fundusze celowe

×

×

Gmina, ZDP
w Ożarowie
Mazowieckim,
ZDW
w Grodzisku
Mazowieckim

Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych prac
w danym roku

Budżet Gminy,
budżetu zarządców
dróg, fundusze
celowe

W ramach bieżącej
działalności, koszt
wydruku ulotek,
plakatów - 1 000 2 000 zł

Budżet Gminy,
fundusze celowe,
środki unijne

×

×

×

×

×

×

Gmina,
placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

Wdrożenie działań zachęcających
mieszkańców do podłączania się do
zrealizowanej sieci (np. dotacje celowe na
budowę przyłącza)

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

Intensyfikacja kontroli firm odbierających
nieczystości ciekłe pod kątem
właściwego zagospodarowywania
odebranych nieczystości

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

Propagowanie korzystania z sieci
kanalizacyjnej w ramach prowadzonej
edukacji ekologicznej
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Prowadzenie kontroli posiadaczy
zbiorników bezodpływowych pod kątem
posiadania zawartych umów na odbiór
nieczystości ciekłych i częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych
Edukacja ekologiczna rolników
w zakresie wdrażania Kodeksu Dobrych
Praktyk Rolniczych.

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

×

Gmina, Ośrodek
doradztwa
Rolniczego
(ODR)

W ramach bieżącej
działalności

-

947 223,00

Budżet Gminy,
fundusze celowe,
środki unijne

96 309,00

Racjonalna gospodarka wodna
Budowa sieci wodociągowej w ulicach
Bociania, Żurawia, Północna w
m. Truskaw

×

×

×

×

Gmina

Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Zielonej w m. Hornówek

×

×

×

×

Gmina

Dalsza kontrola wód powierzchniowych
i podziemnych poprzez:
- kontrolę jakości wód
powierzchniowych
i podziemnych,
- analizowanie poziomu zalegania wód
podziemnych,
- analizę ilości wód pobieranych
z poszczególnych studni,
- stworzenie bazy danych
umożliwiających
gromadzenie ww. wyników monitoringu

×

×

×

×

×

×

Gmina, w tym
MPWiK „Mokre
Łąki

Kontrola jakości wód
– 20 000 zł/rok
Monitorowanie
poziomu i ilości
pobranych wód w ramach bieżącej
działalności.

Budżet Gminy
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Propagowanie idei racjonalnego zużycia
wody, w tym ograniczania wykorzystania
uzdatnionych wód podziemnych do celów
gospodarczych, poprzez wdrażanie
działań zachęcających do wykorzystania
w tym celu wód opadowych

×

×

×

×

×

×

Gmina,
placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

W ramach bieżącej
działalności, koszt
wydruku ulotek,
plakatów - 1 000 2 000 zł

Budżet Gminy

2. Ochrona powierzchni ziemi
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Racjonalne zagospodarowanie terenu
 Ochrona gleb przed degradacją
Termin realizacji
Zadanie

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Wykonawcy

Źródło
finansowania

Orientacyjne koszty

Racjonalne zagospodarowanie terenu
Przestrzeganie zasady zachowania
powierzchni biologicznie czynnej na
terenach posesji prywatnych

×

×

×

×

×

×

Gmina (mpzp)

W ramach bieżącej
działalności

-

Ochrona gleb przed degradacją
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Rozpowszechnianie wśród mieszkańców
zasad dobrej praktyki w rolnictwie
i ogrodnictwie (ograniczanie
przekształcania powierzchni ziemi,
dostosowanie gatunków nasadzeń do
uwarunkowań miejscowych, ograniczanie
stosowania nawozów i środków ochrony
roślin etc.)
Propagowanie racjonalnej turystyki
pieszej i rowerowej ograniczającej
niszczenie terenów chronionych

Kampania społeczna w zakresie zakazu
wypalania łąk, rowów, nieużytków

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Gmina, Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

×

Gmina, KPN

×

Gmina, KPN,
media, placówki
oświatowe

W ramach bieżącej
działalności

W ramach bieżącej
działalności koszt wydruku
ulotek, plakatów 1 000 - 2 000 zł
W ramach bieżącej
działalności koszt wydruku
ulotek, plakatów 1 000 - 2 000 zł

-

-

-
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3. Kontynuacja działań służących poprawie jakości powietrza atmosferycznego
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Wspieranie działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji
 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy

Termin realizacji
Zadanie

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Wykonawcy

Orientacyjne koszty

Źródło
finansowania

Wspieranie działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji
Zakończenie budowy brakujących
odcinków gazociągu

×

×

×

×

×

Realizacja gospodarki niskoemisyjnej
(PGN)

×

×

×

×

×

Termomodernizacja budynków
(ocieplanie budynków, wymiana starych
pieców węglowych na nowe, bardziej
efektywne lub inne źródło ciepła)

×

×

×

×

×

Polska Spółka
Gazownictwa

×

Gmina

×

Gmina,
właściciele
nieruchomości

Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych
prac w danym roku
Koszt opracowania
- 20 000 - 30 000
zł, koszty realizacji
– w zależności od
liczby złożonych
wniosków
W zależności od
zakresu
koniecznych robót
(kilkanaście kilkadziesiąt tys.
zł)

Budżet PSG

Budżet Gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Budżet Gminy,
budżety
podmiotów,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
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Podejmowanie prób egzekwowania
zakazu spalania odpadów w paleniskach
indywidualnych, edukacja społeczna w
tym zakresie

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

Zakładanie instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii (pompy ciepła,
panele/kolektory słoneczne)

×

×

×

×

×

×

Gmina,
właściciele
nieruchomości

Kilkanaście kilkadziesiąt tys. zł

Gmina

W ramach bieżącej
działalności, koszt
wydruku ulotek,
plakatów - 1 000 2 000 zł

Edukacja społeczna promująca
alternatywne dla konwencjonalnych
źródła energii cieplnej

×

×

×

×

×

×

-

Budżet właścicieli
nieruchomości,
WFOŚiGW

Budżet Gminy,
fundusze celowe,
środki unijne

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy
Modernizacja i budowa dróg publicznych
Budowa ścieżek rowerowych, zgodnie
z opracowanym projektem w tym
zakresie

×

×

×

×

×

×

Gmina,
zarządcy dróg

×

×

×

×

×

Gmina

Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych
prac w danym roku
Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych
prac w danym roku

Budżet Gminy,
budżety zarządców,
fundusze celowe,
kredyty
Budżet Gminy,
fundusze celowe
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4. Poprawa klimatu akustycznego w gminie
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Ograniczenie hałasu komunikacyjnego

Termin realizacji
Zadanie

2016

2017

2018

2019

2020

Źródło
2021
2024

Wykonawcy

Orientacyjne koszty

finansowania

Ograniczenie hałasu komunikacyjnego
Modernizacja i budowa dróg
publicznych,
w tym stosowanie nowoczesnych
nawierzchni

×

×

×

×

×

×

Budżet Gminy,
budżety zarządców,

Gmina,
zarządcy dróg

Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych prac
w danym roku
W ramach bieżącej
działalności, koszt
wydruku ulotek,
plakatów - 1 000 2 000 zł

Budżet Gminy

W ramach bieżącej
działalności

-

Propagowanie wśród lokalnej
społeczności
idei większego wykorzystania rowerów

×

×

×

×

×

×

Gmina,
placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

Stosowanie ograniczeń prędkości
w terenach zabudowanych

×

×

×

×

×

×

Gmina,
zarządcy dróg

Fundusze celowe,
środki unijne
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5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm
Termin realizacji
Zadanie

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Wykonawcy

Źródło
finansowania

Orientacyjne koszty

Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm
Poprawne użytkowanie urządzeń
i instalacji emitujących pole
elektromagnetyczne

×

×

×

×

×

×

Gmina,
właściciele
urządzeń, WIOŚ

W ramach bieżącej
działalności

-

6. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym oraz zapobieganie powstaniu poważnych awarii przemysłowych
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Zapobieganie lokalnym podtopieniom
 Ochrona przeciwpożarowa
 Zapobieganie poważnym awariom

Termin realizacji
Zadanie

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Wykonawcy

Orientacyjne koszty

Źródło
finansowania
78

Program ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Zapobieganie lokalnym podtopieniom
Kontynuowanie prac odwodnieniowych
założonych w „Koncepcji …”

×

×

×

×

×

×

Gmina,
właściciele
urządzeń, WIOŚ

Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych
prac w danym roku

Budżet Gminy,
fundusze celowe

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie poważnym awariom

Utrzymanie sprawnego systemu
alarmowego

Informowanie mieszkańców o zasadach
postępowania w przypadkach wystąpienia
nagłych awarii

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Gmina,
Starostwo PWZ,
Straż Pożarna,
podmioty
wysokiego
ryzyka

W ramach bieżącej
działalności

-

×

Gmina,
Starostwo PWZ,
Straż Pożarna,
podmioty
wysokiego
ryzyka

W ramach bieżącej
działalności

-

W ramach bieżącej
działalności

-

W ramach bieżącej
działalności

-

Aktualizacja planów bezpieczeństwa
i zapobiegania awariom

×

×

×

×

×

×

Gmina,
Starostwo PWZ,
Straż Pożarna,
podmioty
gospodarcze

Monitoring obszarów zagrożonych
wystąpieniem poważnych awarii
przemysłowych

×

×

×

×

×

×

WIOŚ
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Zapewnienie bezpiecznego transportu
substancji niebezpiecznych, w tym
aktualizacja tras przewozu substancji
niebezpiecznych

×

×

×

×

×

×

WIOŚ, służby
interwencyjne,
podmioty
gospodarcze

W ramach bieżącej
działalności

-

7. Zachowanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej oraz ochrona krajobrazu
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Racjonalne gospodarowanie cennymi zasobami przyrodniczymi gminy
 Zwiększanie powierzchni i pielęgnacja zieleni urządzonej

Termin realizacji
2016

Zadanie

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Wykonawcy

Orientacyjne koszty

Źródło
finansowania

Racjonalne gospodarowanie cennymi zasobami przyrodniczymi gminy
Opracowanie i realizacja założeń Planu
ochrony Kampinoskiego Parku
Narodowego

×

×

×

×

×

×

KPN

1 000 000 zł

Budżet Państwa,
fundusze celowe,
środki unijne
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Stosowanie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
konkretnych zapisów, dotyczących
zagadnień ochrony przyrody i krajobrazu
i ich egzekwowanie np. w zakresie
dopuszczalnych kolorów elewacji czy
stosowania „bezpiecznych” dla dziko
żyjących zwierząt ogrodzeń
Pielęgnacja pomników przyrody

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony
przyrody

×

×

×

×

×

×

Gmina (mpzp)

W ramach bieżącej
działalności

-

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

×

Gmina, KPN,
placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

W ramach bieżącej
działalności

-

×

×

×

×

×

Zwiększanie powierzchni i pielęgnacja zieleni urządzonej
Zaplanowanie i realizacja urządzenia
terenu rekreacyjnego przy zbiorniku
„Mokre Łąki”
Prace pielęgnacyjno - konserwacyjne
zieleni
gminnej, w szczególności w pasach
przydrożnych

×

×

×

×

×

×

Gmina

×

×

×

×

×

Gmina

Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych
prac
Koszt zależny od
zakresu
zaplanowanych
prac

Budżet Gminy

Budżet Gminy
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8. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w gminie
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Udoskonalanie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami
 Kontynuowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych

Termin realizacji
2016

Zadanie

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Wykonawcy

Źródło
finansowania

Orientacyjne koszty

Udoskonalanie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Aktualizacja uchwał Rady Gminy
w związku ze zmianą ustawy ucpg

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

Rozszerzenie zakresu usług w ramach
gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w związku ze
zmianą ustawy ucpg

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

Uszczelnianie gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
– weryfikacja mieszkańców uchylających
się od obowiązku złożenia deklaracji
i wnoszenia opłat
Kontrola przedsiębiorców w zakresie
prawidłowości gospodarowania odpadami
komunalnymi odbieranymi z terenu
gminy

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

×

×

×

×

×

×

Gmina, WIOŚ

W ramach bieżącej
działalności

-
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Kontrola podmiotów nie objętych
gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi pod kątem
posiadania umów na odbiór i
zagospodarowanie odpadów

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-

Kontynuowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych
Aktualizacja inwentaryzacji i Programu
usuwania wyrobów azbestowych z terenu
gminy
Dalsza realizacja Programu usuwania
wyrobów azbestowych z terenu gminy

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności –
około 3 444 zł

Budżet Gminy,
WFOŚiGW

Gmina

W ramach bieżącej
działalności –
średnio 25 000 zł

Budżet Gminy,
WFOŚiGW
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9. Dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
Kierunki działań w ramach zamierzonego celu:
 Zachęcanie lokalnej społeczności do podejmowania działań pro środowiskowych, w tym propagowanie ekologicznego stylu życia,
produkcji i konsumpcji
 Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego

Termin realizacji
2016

Zadanie

2017

2018

2019

2020

2021
2024

Wykonawcy

Źródło
finansowania

Orientacyjne koszty

Zachęcanie lokalnej społeczności do podejmowania działań prośrodowiskowych, w tym propagowanie ekologicznego stylu życia,
produkcji i konsumpcji
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży
i dorosłych, w poszczególnych działach
ochrony środowiska poprzez informację,
konkursy i organizację imprez
tematycznych

×

×

×

×

×

×

Gmina, KPN,
placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

W ramach bieżącej
działalności

Budżet Gminy,
budżety
pozostałych
wykonawców,
fundusze celowe

Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego
Publikowanie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
dokumentów dotyczących ochrony
środowiska

×

×

×

×

×

×

Gmina

W ramach bieżącej
działalności

-
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11. Zarządzanie i monitoring Programu
Dla właściwej realizacji programu ochrony środowiska niezbędne jest funkcjonowanie
odpowiednich struktur zarządzania środowiskiem, opartych na współpracy między
poszczególnymi realizatorami ochrony środowiska oraz na wypracowanych zasadach
zrównoważonego rozwoju: zanieczyszczający płaci, przezorności, współodpowiedzialności,
pomocniczości,

racjonalności

w

wykorzystywaniu

zasobów

przyrody.

Zarządzanie

środowiskiem odbywa się na kilku szczeblach administracji – gminy, powiatu i województwa,
w ramach posiadanych kompetencji, w oparciu o obowiązek wzajemnego informowania
i uzgadniania, a także na poziomie podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska.
W gminie Izabelin komórką monitorującą będzie Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Izabelin.
Instrumenty służące zarządzaniu Programem Ochrony Środowiska wynikają
z

obowiązujących

aktów

prawnych

(m.in.

Prawo

ochrony

środowiska,

ustawa

o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, etc.) i można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe,
społeczne oraz strukturalne.
Instrumenty prawne
 decyzje, zezwolenia i pozwolenia wydawane w ramach posiadanych kompetencji
przez organy administracji i uprawnione instytucje, przede wszystkim Wojewodę
Mazowieckiego,

Marszałka

Województwa

Mazowieckiego,

Starostę

Powiatu

Warszawskiego Zachodniego, Wójta Gminy Izabelin, Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska, służby sanitarne i weterynaryjne etc.
 opłaty za korzystanie ze środowiska,
 administracyjne kary pieniężne,
 przepisy prawa miejscowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego,
zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, zasad zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ochronę niektórych obiektów cennych
przyrodniczo ustalonych przez radę gminy.
Instrumenty finansowe
Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska głównymi instrumentami finansowoprawnymi ochrony środowiska są:
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 opłaty za korzystanie ze środowiska (ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza, wprowadzanie ścieków lub wód do ziemi, pobór wód etc.),
 administracyjne kary pieniężne,
 podatki i inne daniny publiczne.
Innymi instrumentami finansowymi, pozwalającymi na właściwe zarządzanie środowiskiem
są między innymi:
 środki budżetowe, w tym: z budżetu centralnego, województwa, powiatu, gminy,
 środki zagraniczne bezzwrotne uzyskane w ramach programów międzynarodowych
i funduszy pomocowych, w tym: środki UE, Fundusz Spójności, Fundusze
Strukturalne, w tym: Sektorowe Programy Operacyjne, Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 kredyty i pożyczki krajowe,
 kredyty i pożyczki zagraniczne,
Instrumenty społeczne
Instrumenty społeczne określone zostały w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.). Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, skutków realizacji planów i programów OŚ nakazuje zagwarantowanie udziału
społeczeństwa w przygotowaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska.
Do instrumentów społecznych należą również:
 edukacja i informacja ekologiczna,
 współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak najszerszej
liczby osób, system szkoleń i dokształcania, współpraca zadaniowa z poszczególnymi
sektorami gospodarki, współpraca z instytucjami finansowymi).
Instrumenty strukturalne
Instrumenty strukturalne to głownie opracowania o charakterze strategicznym
i planistycznym. Dokumenty te określają główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju
gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska.
Głównym odpowiedzialnym w zakresie wykonania gminnego Programu Ochrony
Środowiska jest Wójt Gminy Izabelin, na

którym spoczywa ustawowy obowiązek

przedkładania Radzie Gminy, co dwa lata, raportu z wykonania Programu. W celu
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właściwego wywiązywania się z realizacji POŚ władze gminy powinny dążyć do
współdziałania z wszystkimi stronami zaangażowanymi w działania programowe oraz
zapewnić poprawną współpracę jednostek odpowiedzialnych w strukturach wewnętrznych
Urzędu.
11.1. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska
Proces wdrażania Programu powinien podlegać kontroli, umożliwiającej ocenę stopnia
realizacji wyznaczonych zadań i efektywności wdrażania polityki środowiskowej z punktu
widzenia osiągnięcia założonych celów. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:
 monitoring jakości środowiska,
 monitoring polityki środowiskowej.
Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jest narzędziem
wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem.
Wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
 określenia stopnia wykonania przedsięwzięć,
 określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi założeniami a ich wykonaniem,
 analizy przyczyn tych rozbieżności.
Monitorowanie powinno być realizowane przy pomocy wskaźników (mierników)
stanu środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości
społecznej. Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki jakie można wykorzystać
w ramach założeń niniejszego Programu:
Tabela nr 24. Zestawienie wskaźników monitoringu Programu
Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość /
rok odniesienia

1

Długość wybudowanych/wyremontowanych dróg
o nawierzchni twardej ulepszonej

km

21,2 / 2014

2

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych

km

0,8 / 2014

3

Długość czynnej sieci wodociągowej

km

81,73 / 2014

4

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej

szt.

2 951 / 2014

5

Zużycie wody na jednego mieszkańca

m3

39,1 / 2013

6

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

71,3 / 2014

87

Program ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

7

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej

8

Ścieki odprowadzane

9

szt.

2 587 / 2014

dam3

518 / 2013

Liczba zbiorników bezodpływowych

szt.

775 /2013

10

Długość czynnej sieci gazowej

km

67,8 / 2013

11

Liczba czynnych przyłączy gazowych do budynków

szt.

2 441 / 2013

12

Poziom udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

%

0,52 / 2013

13

Liczba projektów zrealizowanych w ramach PGN

szt.

- / 2016

14

Zużycie gazu

tys. m3

6 272,4 / 2013

15

Emisja CO2

Mg/rok

74 030,59 / 2013

16

Zużycie energii w gminie

MWh/rok

300 251,93 / 2013

17

Jakość powietrza ze względu na stężenia pyłów
zawieszonych i benzo(a)pirenu

18

Liczba stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej

Klasa
czystości
szt.

19

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odebranych
z terenu gminy

Mg

4 511,80 / 2014

20

Ilość odpadów komunalnych segregowanych odebranych
z terenu gminy

Mg

2 201,50 / 2014

21

Ilość odpadów azbestowych zutylizowanych z terenu
gminy

Mg

196,94 / 2014

22

Jakość wód powierzchniowych

23

Jakość wód podziemnych

24

Liczba złożonych deklaracji w ramach gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi

szt.

3 142 / 2014

25

Udział wszystkich obszarów objętych ochroną prawną
w całkowitej powierzchni Gminy

%

78 / 2015

26

Pomniki przyrody

szt.

5 / 2014

Klasa
czystości
Klasa
czystości

C / 2014
8 / 2014

II / 2014
III / 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG, GUS
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12. Spis tabel, rysunków i wykresów
Spis tabel
Tabela nr 1. Realizacja harmonogramu zadań wskazanych w POŚ w latach 2013-2014, str. 16
Tabela nr 2. Pozostałe zadania, nieujęte w harmonogramie zadań POŚ, zrealizowane w latach 20132014, str. 18
Tabela nr 3. Wskaźniki monitorowania efektywności POŚ w latach 2013-2014, str. 19
Tabela nr 4. Zestawienie liczby mieszkańców gminy Izabelin w latach 2010 – 2014, stan na 31
grudnia danego roku, w podziale na miejscowości, str. 22
Tabela nr 5. Sposób użytkowania terenu w gminie Izabelin – stan na koniec 2010 i 2014 roku, str. 24
Tabela nr 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w
2014 roku, str. 25
Tabela nr 7. Zestawienie dróg gminnych, stan na 31 grudnia 2014 roku, str. 27
Tabela nr 8. Zestawienie informacji dotyczących stacji uzdatniania wody Hornówek za rok 2013, str.
29
Tabela nr 9. Zestawienie informacji dotyczących gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”
w miejscowości Truskaw za rok 2014, str. 32
Tabela nr 10. Analiza SWOT w obszarze: gospodarka wodno-ściekowa, str. 34
Tabela nr 11. Podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Izabelin na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stan na 31
grudnia 2014 roku, str. 35
Tabela nr 12. Użytkowanie sieci gazowniczej w gminie Izabelin w latach 2011-2013, str. 36
Tabela nr 13. Zestawienie anten nadawczych na terenie gminy Izabelin – stan na koniec czerwca 2015
roku, str. 38
Tabela nr 14. Analiza SWOT w obszarze: gleby i powierzchnia ziemi, str. 40
Tabela nr 15. Analiza SWOT w obszarze: zasoby wodne, str. 44
Tabela nr 16. Analiza SWOT w obszarze: ochrona klimatu i jakość powietrza, str. 51
Tabela nr 17. Analiza SWOT w obszarze: zagrożenie hałasem, str. 53
Tabela nr 18. Analiza SWOT w obszarze: pola elektromagnetyczne, str. 56
Tabela nr 19. Zestawienie wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w 2007 r.
i unieszkodliwionych wg stanu na koniec 2014 r. – cała gmina, w [kg], str. 59
Tabela nr 20. Zestawienie wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w 2007 r.
i unieszkodliwionych wg stanu na koniec 2014 r. – w podziale na miejscowości, w [kg],
str. 59
Tabela nr 21. Analiza SWOT w obszarze: gospodarka odpadami, str. 60
Tabela nr 22. Analiza SWOT w obszarze: zasoby przyrodnicze, str. 63
Tabela nr 23. Analiza SWOT w obszarze: zagrożenia środowiska, str. 66
Tabela nr 24. Zestawienie wskaźników monitoringu Programu, str. 87
Spis rysunków
Rys. 1. Położenie gminy Izabelin w powiecie warszawskim zachodnim, str. 21
Rys. 2. Położenie sołectw w gminie Izabelin, str. 22
Rys. 3. Położenie SUW i studni głębinowych na terenie miejscowości Truskaw/Hornówek, str. 30
Rys. 4. Rozmieszczenie anten nadawczych telefonii komórkowej w gminie Izabelin, stan na koniec
czerwca 2015 roku, str. 38
Rys 5. Położenie głównego zbiornika wód podziemnych nr 222 Doliny Środkowej Wisły,
str. 43
Rys. 6. Miejsca poboru próbek wód podziemnych na terenie gminy Izabelin – stan na koniec 2014
roku, str. 44
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Spis wykresów
Wykres nr 1. Liczba mieszkańców gminy Izabelin w latach 2010-2014, str. 23
Wykres nr 2. Udział procentowy gruntów w gminie Izabelin – stan na koniec 2014 roku,
str. 24
Inne materiały źródłowe
https://infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/...um...pl/.../StanTechLNNwWWE_KP.pdf - stan linii
napowietrznych
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 247, 2010
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