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1. Wprowadzenie – podstawy prawne, cele i metodyka opracowania
Podstawę prawną opracowania stanowi art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) nakładający
obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania
prognozy oddziaływania na środowisko między innymi dla programów z zakresu ochrony
środowiska. Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, została sporządzona
przez Wójta Gminy Izabelin w zakresie uzgodnionym zgodnie z art. 57 i 58 ww. ustawy przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
Opracowanie powinno ujmować zagadnienia wskazane w art. 51 „ustawy
o udostępnianiu informacji …”, w szczególności:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
W należy również określić i ocenić:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
c) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
d) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
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– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki i dobra materialne.
Dokument powinien też przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru oraz rozwiązania alternatywne do
proponowanych.

Prognoza oddziaływania na środowisko nie jest dokumentem samodzielnym ani też
uzupełnieniem Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022. Prognoza służy ustaleniu i ocenie prawdopodobieństwa
wystąpienia skutków środowiskowych podczas realizacji zapisów projektu Programu oraz
w przyszłości.
Podczas sporządzania Prognozy wykorzystano zgodne ze współczesną wiedzą metody,
analizy i oceny, dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego
dokumentu. Zweryfikowana została zgodność Programu z ustaleniami środowiskowymi
dokumentów wyższego szczebla. W celu oceny ewentualnego oddziaływania Programu na
środowisko zbadano wpływ ujętych w nim działań na określone składniki środowiska poprzez
ujęcie potencjalnych rodzajów oddziaływań w formie tabelarycznej.
2. Ogólne założenia i cele Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata
2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 oraz jego powiązania z dokumentami
nadrzędnymi
Celem opracowania jest realizacja obowiązku ustawowego wynikającego z zapisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) oraz,
w szerszym ujęciu, zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
i
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wszelkich

działań

programowych

i inwestycyjnych, uwzględniających utrzymanie i ochronę środowiska przyrodniczego
w gminie. Program określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań pro
środowiskowych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe.
Założenia Programu są spójne z dokumentami wyższych szczebli, przede wszystkim:
 Polityką ekologiczną państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
określającej cele i priorytety ekologiczne, wskazujące kierunek działań niezbędnych
dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu. 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:
• uporządkowanie gospodarki odpadami,
• wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień,
• przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania
przestrzennego jako podstawy lokalizacji inwestycji,
• wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie
środowiska,
• ochrona gleb,
• ochrona atmosfery,
• ochrona wód,
• modernizacja systemu energetycznego,
• ochrona przed hałasem,
• działania związane z nadzorem nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek.
 Programem ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. wskazującego cel nadrzędny jako Ochronę
środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców regionu”. Program
w pięciu obszarach priorytetowych wyszczególnia cele i działania służące osiągnięciu
tych celów:
Obszar priorytetowy I –Poprawa jakości środowiska
Cele średniookresowe do 2018 r:
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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
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
Cele średniookresowe do 2018 r:
1. Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego.
2. Zwiększenie

roli

placówek

naukowo-badawczych

Mazowsza

ekoinnowacji.
3. Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku.
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3. Charakterystyka gminy Izabelin wraz z analizą aktualnego stanu środowiska
3.1.

Charakterystyka gminy

Gmina Izabelin znajduje się w powiecie warszawskim zachodnim województwa
mazowieckiego. Zajmuje obszar o powierzchni 65 km2. 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.
Liczba ludności zamieszkującej gminę, wg danych Urzędu Gminy, wynosiła na koniec
2014 r. 10 222 osoby.
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. Użytki
rolne zajmują niespełna 9% wszystkich gruntów – 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.
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.
Drogi
Łączna długość dróg przebiegających przez teren gminy wynosi 161 km, z tego:
 droga wojewódzka nr 898 o długości 1,30 km,
 drogi powiatowe o łącznej długości 12,66 km
 drogi gminne o łącznej długości 70,72 km,
 drogi leśne w zarządzie Kampinoskiego Parku Narodowego, o długości 76,32 km
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. W gminie funkcjonuje kilka linii autobusowych obsługiwanych przez ZTM
w Warszawie.
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Gospodarka wodno-ściekowa
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.
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). 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.
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 6 kwietnia 2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia (Dz.U.2007.61.417). 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.
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 2670 sztuk na ogólną liczbę 2951, 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. Mieszkańcy nie włączeni
jeszcze do sieci gminnej korzystają z indywidualnych ujęć wody.
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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 na koniec
zeszłego roku 2 587 sztuk co daje 88% nieruchomości skanalizowanych.
Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki” 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 m3 nieczystości ciekłych na godzinę.
Ścieki oczyszczone w gminnej oczyszczalni 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. 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.
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 w 2013 r. na terenie gminy Izabelin istniało 775 zbiorników
bezodpływowych. Biorąc pod uwagę postęp prac w ostatnich latach w zakresie budowy
kanalizacji i liczbę prawie 600 nowych przyłączy powstałych w 2013 i 2014 r. należy przyjąć,
że ta liczba powinna znacząco zmaleć. Należy jednak wziąć pod uwagę na fakt, że mimo
obowiązku podłączenia posesji do kanalizacji tam, gdzie ona istnieje, nie wszyscy właściciele
stosują się do tego wymogu.
Ze względu na położenie gminy w granicach i otulinie KPN nie jest tu dopuszczona
możliwość stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
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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). 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 jest sąsiadująca z terenem inwestora sieć rowów.
Gminny system gazowniczy
Stopień zgazyfikowania gminy jest znaczący – w 2014 roku wyniósł 83,4%.
Wszystkie miejscowości w gminie są objęte siecią gazową, z wyjątkiem części wsi Truskaw przysiółka Pociecha i Truskawia Małego. Sieć gazowa w gminie rozbudowywana jest
corocznie. W 2013 r. jej długość wynosiła prawie 68 km, czynnych przyłączy było w tym
czasie 2 441 sztuk. Długość rocznie budowanych odcinków sieci wynosi średnio kilkaset
metrów a liczba wykonanych przyłączy w skali roku to średnio 20 - 30 sztuk.
Przez teren wsi Mościska oraz Laski, przy granicy z Łomiankami przebiega rurociąg
naftowy wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm, związany funkcjonalnie z Terminalem
Paliw PKN ORLEN zlokalizowanym w miejscowości Mościskach.
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.
System elektroenergetyczny
Na terenie gminy nie występują elektrownie wytwarzające energię elektryczną
sprzedawaną do sieci elektroenergetycznej. Do odbiorców energia przesyłana jest
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z zewnętrznych źródeł za pomocą sieci energetyki zawodowej za pomocą kablowonapowietrznej sieci średniego napięcia 15 kV. Ponadto przez gminę przebiegają tranzytem
linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia (NN) to jest 400 kV i 220 kV oraz wysokiego
napięcia (WN) – 110 kV.
Telekomunikacja
Na terenie gminy Izabelin istnieje osiem punktów z antenami nadawczymi operatorów
telefonii komórkowych – stacji bazowych. Istniejące anteny zainstalowane są na specjalnych
masztach lub budynkach o odpowiedniej wysokości.

3.2.

Analiza aktualnego stanu środowiska przyrodniczego

Geologia i geomorfologia
Gmina Izabelin położona jest w Kotlinie Warszawskiej, na tzw. tarasie kampinoskim,
zbudowanym z utworów czwartorzędowych o miąższości do 50 metrów. W górnych
warstwach osadów pochodzących z tego okresu dominują różnowiekowe utwory rzeczne
związane z pradoliną rzeki Wisły. 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 położona jest na obszarze Równiny Łowicko –
Błońskiej zbudowanej głównie z gliny zwałowej. Łączna miąższość tych układów sięga
kilkunastu metrów. W większości są to grunty spoiste o słabej wodoprzepuszczalności.
Tworzą one warstwę izolującą użytkowy poziom wodonośny.
Powierzchnia ziemi, gleby
Użytki rolne w gminie Izabelin zajmują niespełna 9% powierzchni terenu. Gleby należą do
IV, V i VI klasy bonitacyjnej, zatem są to gleby średniej i słabej jakości. Stopniowo część
tych terenów ulega przekształceniu w użytki pod zabudowę mieszkaniową lub w użytki leśne
w ramach prowadzonych wykupów gruntów przez Kampinoski Park Narodowy.
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
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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”.
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.
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.
Badania jakości wód podziemnych 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 są z piezometrów
zlokalizowanych poniżej oczyszczalni ścieków w Truskawiu i piezometrów w rejonie ujęcia
wód podziemnych w Hornówku.
Powietrze atmosferyczne
W gminie Izabelin główne źródła emisji zanieczyszczeń stanowią:
 transport drogowy należący do grupy zanieczyszczeń liniowych,
 lokalne kotłownie i paleniska domowe opalane paliwami stałymi. Lokalne
kotłownie charakteryzują się często niską sprawnością, jednocześnie są tańsze
w porównaniu do ogrzewania gazowego.
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Aktualnie obowiązujące wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu
zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031).
Jednostką odpowiedzialną za monitoring stanu jakości powietrza na terenie
województwa mazowieckiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Ocena za rok 2014
opublikowana została w kwietniu 2015 r.
Gmina Izabelin należy do czwartej strefy pomiarowej monitoringu – strefy
mazowieckiej. 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.
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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.
Zasoby przyrodnicze
Podstawową formą ochrony przyrody w gminie jest Kampinoski Park Narodowy
obejmujący swym zasięgiem tereny Puszczy Kampinoskiej z dwiema dominującymi formami
– pasami wydm oraz bagnami. KPN zajmuje prawie 78% powierzchni gminy, pozostała część
jej obszaru znajduje się w otulinie Parku. Ponadto w granicach gminy znajdują się cztery
obszary ochrony ścisłej: Kalisko, Zaborów Leśny, Cyganka i największy w Parku - Sieraków.
KPN do chwili obecnej nie posiada obowiązującego Planu ochrony parku. 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,
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 unikanie zabudowy na glebach organicznych,
 unikanie zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych,
 wykluczenie budowy szczelnych ogrodzeń, szczególnie z prefabrykatów betonowych.
Pomniki przyrody
W granicach gminy znajduje się sześć 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.
4. Problemy

ochrony

środowiska

istotne

z

punktu

widzenia

realizacji

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
W przypadku gminy Izabelin uszczegółowienie w zakresie obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stanowi normę.
Cały obszar gminy leży w granicy parku narodowego (78% powierzchni gminy) i jego
otulinie (22%). Siecią Natura 2000 objęty jest teren KPN natomiast cała gmina posiada status
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rezerwatu biosfery. Ponadto w granicach gminy znajdują się cztery obszary ochrony ścisłej
oraz pięć pomników przyrody. Projektowany Program ochrony środowiska dla gminy
Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 wskazuje dziewięć obszarów
problemowych w zakresie ochrony środowiska:
1. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych
i racjonalizacja ich wykorzystania.
Na jakość wód powierzchniowych wpływa szereg czynników. Zanieczyszczenia mogą
mieć źródła naturalne lub być powodowane działalnością człowieka. Te drugie pochodzą
głównie z nielegalnych zrzutów ścieków, z powierzchniowych i gruntowych spływów
z terenów przemysłowych, rolniczych, składowisk odpadów komunalnych.
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 wcześniejszych, wykazują lekką tendencją
spadkową stężeń większości związków z wyjątkiem azotu azotanowego a zatem niewielką
poprawę jakości tych wód.
Zagrożeniem

jakości

wód

podziemnych

są

zanieczyszczenia

przenikające

z powierzchni ziemi, szczególnie w miejscach braku dostatecznej izolacji poziomu
wodonośnego, pochodzące m.in. 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.
Wyniki ostatnich badań, przeprowadzonych w 2014 r. nie wykazują znaczących zmian
w stosunku do badań z lat poprzednich. Analizowane wody można zaliczyć do III klasy
jakości, ze względu na podwyższone zawartości żelaza i manganu oraz obecność arsenu
w rejonie ujęcia wody w Hornówku.
2. Ochrona powierzchni ziemi.
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.
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3. Kontynuacja działań służących poprawie jakości powietrza atmosferycznego.
Wyniki pomiarów w roku 2014 dla strefy mazowieckiej wykazały, jeszcze wyższe
w stosunku do lat poprzednich, przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10,
PM2,5

i

benzo(a)pirenu oraz

ozonu

–

pod kątem dotrzymania poziomu celu

długoterminowego do osiągnięcia w 2020 roku.
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 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. 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 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.
4. Minimalizacja uciążliwości związanych z hałasem.
Głównym źródłem zagrożeń dla klimatu akustycznego na terenie gminy Izabelin 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. 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.2014.112). Corocznie 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. Na terenie gminy Izabelin jak i całego powiatu
18

warszawskiego zachodniego WIOŚ nie przeprowadzał w ostatnich latach badań hałasu
komunikacyjnego.
5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi.
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.
Wartości dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych określa Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz.U.2003.192.1883). W 2014 roku
Wojewódzki Inspektorat w Warszawie przeprowadził serie pomiarów promieniowania
elektromagnetycznego (PEM) w 45 punktach położonych na terenie województwa
mazowieckiego. Żaden z punktów nie znajdował się w powiecie warszawskim zachodnim,
najbliższe punkty zlokalizowane były w Legionowie i miejscowości Sowia Wola w powiecie
nowodworskim. 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.
6. Zachowanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.
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.
7. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym oraz zapobieganie powstaniu poważnych
awarii przemysłowych.
Lokalne podtopienia
W związku z licznymi, regularnymi w ostatnich latach podtopieniami występującymi
na niektórych terenach gminy, szczególnie dotkliwymi w czasie wiosennych roztopów oraz
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intensywnych opadów opracowana została w 2011 r. „Koncepcja odwodnienia terenów
budowlanych w miejscowościach Hornówek, Izabelin B, Izabelin C w gminie Izabelin”.
Nasilenie takich zjawisk, obserwowane w ostatnich latach wiąże się z intensyfikacją
zabudowy w zlewni kanału Zaborowskiego i likwidacją niektórych odcinków rowów z jednej
strony, jak i nie wystarczającą przepustowością cieków spowodowaną wzrostem przepływów.
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,
1) miejscowość Truskaw:
 rejon ul. Lipkowskiej i zbiornika wodnego „Mokre Łąki”.
Prace odwodnieniowe, w zależności od potrzeb rejonu obejmowałyby budowę,
odbudowę lub renowację odpowiednich odcinków rowów i kanału, wykonanie przepustów,
zastosowanie drenaży, rurociągów grawitacyjnych lub tłocznych wraz z pompowniami czy
budowę zbiorników retencyjnych. 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.
System odwodnienia opiera się na dotychczas istniejącym systemie rowów.
Odprowadzenie części wód na teren KPN przy zastosowaniu urządzeń podczyszczających jest
szansą uzupełnienia programu „Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej
Obszar Natura 2000”
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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. Do głównej działalności Terminalu Paliw w Mościskach należy
przyjmowanie rurociągiem dalekosiężnym, magazynowanie i dystrybucja do autocystern
paliw: benzyn silnikowych (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.
8. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w gminie.
Gospodarka odpadami komunalnymi
W gminie Izabelin nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wdrożony
został w 2012 r. Systemem objęci zostali właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy
w zamian za zadeklarowana stawkę opłaty wnoszoną na rzecz systemu maja 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
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niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych. 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.
W lipcu 2015 r. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Izabelin w latach 2016-2019. W ramach nowej umowy
zapewniona została dodatkowo możliwość oddawania limitowanej ilości odpadów
budowlanych i rozbiórkowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów.
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. Około 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 powietrzu w Polsce 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.
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.
9. Dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
W gminie Izabelin, podobnie jak w całym kraju, edukacja pro środowiskowa
prowadzona jest w ramach edukacji szkolnej oraz poza formalnym systemem kształcenia.
Działania w tym zakresie podejmowane są przez Urząd Gminy, Kampinoski Park Narodowy,
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placówki oświatowe. Istotne jest również współdziałanie z organizacjami społecznymi.
W Izabelinie współpraca taka ma miejsce w zakresie przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.
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.
Szkoły prowadzą edukacje ekologiczną w ramach zajęć programowych a także
organizując konkursy tematyczne.
5. Cele

ochrony

środowiska

ustanowione

na

szczeblu

międzynarodowym,

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
Zapisy dokumentów międzynarodowych i krajowych wskazują szereg działań
w dziedzinie ochrony środowiska, których realizację, w celu osiągnięcia zamierzonych
rezultatów, należy uwzględnić w opracowaniach niższych szczebli, zgodnie z założoną
hierarchią. Samorządy gminne powinny wprowadzić działania w szczególności w zakresie:
 gospodarki odpadami komunalnymi,
 ochrony bioróżnorodności,
 poprawy jakości i zasobów wód,
 przeciwdziałaniu degradacji powierzchni ziemi,
 poprawy jakości powietrza atmosferycznego, w tym poprzez rozwój odnawialnych
źródeł energii zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
 edukacji ekologicznej.
Program Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015 -2018 z perspektywą
na lata 2019-2022 uwzględnia zapisy dokumentów nadrzędnych poprzez zaplanowane
działania ujęte w harmonogramie, dostosowanie do scharakteryzowanych uprzednio potrzeb
ochrony środowiska w gminie.
6. Potencjalne skutki braku realizacji proponowanych rozwiązań
Realizacja założeń Programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska na
terenie gminy Izabelin. Zaproponowane działania służą zmniejszeniu ilości wprowadzanych
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zanieczyszczeń, ograniczaniu negatywnych oddziaływań oraz zwiększeniu świadomości
ekologicznej użytkowników środowiska. Efektem tego będzie również pozytywny wpływ na
zdrowie mieszkańców. Brak realizacji założeń analizowanego dokumentu doprowadzi do
utrwalenia obecnych problemów a nawet pogarszania się stanu wszystkich opisanych
komponentów środowiska. Zaniechania spowodują:
 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku z nie
kontrolowanym wytwarzaniem ścieków, nieracjonalne zużycie wody oraz podtopienia
lokalne,
 pogorszenie jakości powietrza,
 degradację powierzchni ziemi,
 ubożenie różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
 degradację krajobrazu,
 pogorszenie klimatu akustycznego,
 wzrost liczby osób narażonych na promieniowane elektromagnetyczne.
Reasumując, brak wdrożenia wskazanych w Programie rozwiązań uniemożliwi
realizację jego celu głównego, a więc zrównoważonego rozwoju gminy i poprawy jakości
życia jej mieszkańców, negatywne oddziaływania będą się utrwalać a jakość środowiska
pogarszać.
7. Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko zaplanowanych
do realizacji działań wskazanych w Programie ochrony środowiska dla Gminy
Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
Program wyznacza dziewięć celów strategicznych, dla których wskazano kierunki
działań i określono w ich ramach konkretne zadania do realizacji:
1. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych
i racjonalizacja ich wykorzystania.
2. Ochrona powierzchni ziemi.
3. Kontynuacja działań służących 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.
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8. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w gminie.
9. Dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
W trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć może dojść do korzystnego lub
niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Analizie potencjalnych oddziaływań poddano
wszystkie zaplanowane zadania, zarówno inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, ujęte
w harmonogramie. Należy zauważyć, że część możliwych wpływów na poszczególne
komponenty środowiska może być dwojaka – przy uwzględnieniu dwuetapowości –
w

trakcie realizacji i podczas eksploatacji. We wszystkich przypadkach negatywne

oddziaływania występujące na etapie realizacji ustępują wraz z zakończeniem prac.
Zestawienie ocen oddziaływań przedstawiono w formie tabeli, w której: [+] to
oddziaływanie pozytywne na środowisko, [-] to oddziaływanie negatywne a [0] to brak
oddziaływania na środowisko. Powyższe rodzaje odniesiono do poszczególnych elementów
środowiska, zgodnie z wytycznymi ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz przy uwzględnieniu intensywności danego oddziaływania.
Prognoza, z racji swojego charakteru, pozwala jedynie na określenie najbardziej
prawdopodobnych oddziaływań, jakie mogą mieć miejsce przy realizacji poszczególnych
działań wskazanych w Programie. Większość z planowanych inwestycji będzie wymagać
przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed
przystąpieniem do realizacji, co za tym idzie w niniejszej prognozie odniesiono się tylko
ogólnie do charakterystycznych oddziaływań i wynikających z nich możliwych skutków.
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Zabytki, dobra materialne

-/+

-/+

0

+

Budowa kanalizacji deszczowych przy
modernizacjach i budowach dróg
publicznych

+

-/+

-/+

+

0

-/+

-/+

0

+

Propagowanie korzystania z sieci
kanalizacyjnej w ramach prowadzonej
edukacji ekologicznej

+

+

+

+

0

+

0

0

0

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

+

+

+

+

0

+

0

0

0

Powietrze

Krajobraz

0

Powierzchnia ziemi

+

Woda

-/+

Ludzie

-/+

Różnorodność biologiczna,
rośliny, zwierzęta

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

+

Zadanie

Obszary chronione

Klimat

Ocena potencjalnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska działań ujętych w harmonogramie Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Rodzaj oddziaływania

Uporządkowanie gospodarki ściekowej
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negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na ludzi,
obszary chronione, powierzchnię ziemi i glebę,
krajobraz, rośliny i zwierzęta podczas realizacji robót
budowlanych,
pozytywny, bezpośredni, długoterminowy wpływ na
ludzi, wody, powierzchnię ziemi, obszary chronione
na etapie eksploatacji

pozytywny, pośredni, długoterminowy wpływ na
wody, powierzchnię ziemi, obszary chronione, ludzi

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

+

+

+

+

0

+

0

0

0

Prowadzenie kontroli posiadaczy zbiorników
bezodpływowych pod kątem posiadania
zawartych umów na odbiór nieczystości
ciekłych i częstotliwości opróżniania
zbiorników bezodpływowych

+

+

+

+

0

+

0

0

0

Edukacja ekologiczna rolników w zakresie
wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk
Rolniczych.

+

+

+

+

0

+

0

0

0

pozytywny, pośredni, długoterminowy wpływ na
wody, powierzchnię ziemi, obszary chronione, ludzi

Racjonalna gospodarka wodna

Rozbudowa sieci wodociągowej

+

0

+

+

0

-/0

-/0

0

0

negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na ludzi,
obszary chronione, powierzchnię ziemi i glebę,
krajobraz, rośliny i zwierzęta podczas realizacji robót
budowlanych,
pozytywny, bezpośredni, długoterminowy wpływ na
ludzi, wody, obszary chronione na etapie eksploatacji
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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

+

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

+

0

+

+

0

0

0

0

0

pozytywny, bezpośredni, długoterminowy wpływ na
ludzi, wody, obszary chronione

0

+

+

0

0

0

0

0

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

Badanie stopnia zanieczyszczenia gleb

+

+

+

+

+

+

+

0

0

+

0

+

+

0

Ochrona gleb przed degradacją
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+

0

0

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, różnorodność biologiczną, rośliny,
zwierzęta, obszary chronione, krajobraz, klimat

0

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, różnorodność biologiczną, rośliny,
zwierzęta, obszary chronione

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.)

+

+

+

+

0

+

+

+

0

Propagowanie racjonalnej turystyki
pieszej i rowerowej ograniczającej niszczenie
terenów chronionych

+

+

+

0

0

+

+

0

0

Kampania społeczna w zakresie zakazu
wypalania łąk, rowów, nieużytków

+

+

0

0

0

+

+

0

0

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, różnorodność biologiczną, rośliny,
zwierzęta, obszary chronione, krajobraz, wody

Wspieranie działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji
negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na
powierzchnię ziemi i glebę, krajobraz, rośliny
i zwierzęta podczas realizacji robót budowlanych,

Zakończenie budowy brakujących odcinków
gazociągu

+

0

+

0

+

-/+

-/+

0

0
pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze
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Opracowanie i realizacja Programu
ograniczania niskiej emisji (PONE)
dla gminy Izabelin

+

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

+

Podejmowanie prób egzekwowania zakazu
spalania odpadów w paleniskach
indywidualnych, edukacja społeczna w tym
zakresie

+

0

0

+

+

0

0

+

-/+

+

-/+

-/+

-/+

0

0

0

0

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze
negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na
powierzchnię ziemi i glebę, krajobraz, rośliny
i zwierzęta podczas realizacji robót budowlanych,
pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze

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

+

Edukacja społeczna promująca alternatywne
dla konwencjonalnych źródła energii cieplnej

+

0

0

+

+

0

0

+

0

+

-/+

0

-/+

0

0

0

0

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze

negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na
powierzchnię ziemi i glebę, krajobraz, rośliny
i zwierzęta podczas realizacji robót budowlanych,
pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze

0

+

0

+

0

0

0

0

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy
Modernizacja i budowa dróg publicznych

+

-/0

+

0

+

-/0
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-/0

0

0

negatywne,

krótkoterminowe

oddziaływanie

na

Budowa ścieżek rowerowych, zgodnie
z opracowanym projektem w tym zakresie

powierzchnię ziemi i glebę, rośliny i zwierzęta,
krajobraz podczas realizacji robót budowlanych,

+

-/0

+

0

+

-/0

-/0

0

0

pozytywny, bezpośredni, pośredni długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze

Ograniczenie hałasu komunikacyjnego

Modernizacja i budowa dróg publicznych,
w tym stosowanie nowoczesnych nawierzchni

+

Propagowanie wśród lokalnej społeczności
idei większego wykorzystania rowerów

+

0

+

0

+

-/+

-/+

0

0

Stosowanie ograniczeń prędkości w terenach
zabudowanych

+

0

+

0

+

-/+

-/+

0

0

-/+

+

0

+

-/+

-/+

0

0

negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na
powierzchnię ziemi i glebę, rośliny i zwierzęta,
krajobraz podczas realizacji robót budowlanych,
pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze

Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm
Właściwa lokalizacja oraz poprawne
użytkowanie urządzeń i instalacji
emitujących pole elektromagnetyczne

0

Zapobieganie powstawaniu nowych źródeł
promieniowania niejonizującego na terenach
mieszkalnych

0

0

+

0

0

0

+

0

0
pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi

0

+

0

0

0

+

0

Zapobieganie lokalnym podtopieniom
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0

negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na
powierzchnię ziemi i glebę, rośliny i zwierzęta, wody
krajobraz podczas realizacji robót budowlanych,

Kontynuowanie prac odwodnieniowych
założonych w „Koncepcji …”

+

+

+

+

0

+

+

0

+

pozytywny, bezpośredni, pośredni, długoterminowy
wpływ na ludzi, obszary chronione, powietrze,
rośliny i zwierzęta, powierzchnię ziemi, dobra
materialne

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie poważnym awariom
Utrzymanie sprawnego systemu alarmowego
Informowanie mieszkańców o zasadach
postępowania w przypadkach wystąpienia
nagłych awarii

0

0

+

0

0

0

Aktualizacja planów bezpieczeństwa
i zapobiegania awariom

Monitoring obszarów zagrożonych
wystąpieniem poważnych awarii
przemysłowych

0

0

0

pozytywny, pośredni długoterminowy wpływ na
ludzi, obszary chronione, powietrze, rośliny i
zwierzęta, powierzchnię ziemi, powietrze, dobra
materialne

Zapewnienie bezpiecznego transportu
substancji niebezpiecznych, w tym
+
0
+
+
0
+
0
0
+
aktualizacja tras przewozu substancji
niebezpiecznych
Racjonalne gospodarowanie cennymi zasobami przyrodniczymi gminy
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Opracowanie i realizacja założeń Planu
ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego

+

+

0

+

0

+

+

0

0

pozytywny, pośredni długoterminowy wpływ na
obszary chronione, rośliny i zwierzęta, powierzchnię
ziemi, pośredni na powietrze, wody

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

+

+

0

+

+

+

+

0

+

pozytywny, pośredni długoterminowy wpływ na
obszary chronione, rośliny i zwierzęta, powierzchnię
ziemi, powietrze, wody, krajobraz

Pielęgnacja pomników przyrody

+

+

0

0

0

0

0

0

0

pozytywny, długoterminowy wpływ na obszary
chronione i rośliny

+

podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej
mieszkańców oddziaływać będzie pozytywnie i
długoterminowo na poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony
przyrody

+

+

+

+

+

+

0

0

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

+

+

0

0

0

0

0

0

0
pozytywny, pośredni długoterminowy wpływ na
obszary chronione, rośliny

+

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

-

Rozszerzenie zakresu usług w ramach
gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w związku ze zmianą ustawy
ucpg
Uszczelnianie gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi –
weryfikacja mieszkańców uchylających się od
obowiązku złożenia deklaracji
i wnoszenia opłat

+

0

+

+

0

+

0

0

0

+

0

+

+

0

+

0

0

0

+

+

0

+

0

0

0

+

+

0

+

0

0

0

Kontrola przedsiębiorców w zakresie
prawidłowości gospodarowania odpadami
komunalnymi odbieranymi z terenu gminy

+

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

+

0

0

pozytywny, pośredni długoterminowy wpływ na
obszary chronione, ludzi, wody i powierzchnię ziemi

pozytywny, pośredni długoterminowy wpływ na
obszary chronione, ludzi, wody i powierzchnię ziemi

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

+

0

+

+

0

+

0

0

0

Dalsza realizacja Programu usuwania
wyrobów azbestowych z terenu gminy

+

0

+

+

0

+

0

0

0

pozytywny, pośredni długoterminowy wpływ na
obszary chronione, ludzi, wody i powierzchnię ziemi

Zachęcanie lokalnej społeczności do podejmowania działań pro środowiskowych, 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

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej
mieszkańców oddziaływać będzie pozytywnie i
długoterminowo na poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego

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

0

0

+

0

0

0
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0

0

0

podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej
mieszkańców oddziaływać będzie pozytywnie i
długoterminowo na poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego

.

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że poszczególne działania
inwestycyjne zaproponowane w harmonogramie Programu będą mogły mieć krótkotrwałe
i lokalne oddziaływania negatywne na określone elementy środowiska na etapie realizacji,
w zakresie powstawania odpadów, emisji pyłów i hałasu związanych z pracą urządzeń
i maszyn budowlanych. Na etapie eksploatacji oddziaływanie zrealizowanych działań
przyniesie zdecydowanie pozytywne skutki bezpośrednie, pośrednie i długoterminowe dla
całości środowiska przyrodniczego w Gminie, w tym obszaru Natura 2000, Kampinoskiego
Parku Narodowego i pozostałych obszarów chronionych znajdujących się w granicach
Gminy.
8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
Realizując zadania wskazane w Programie należy przede wszystkim przestrzegać
obowiązujących przepisów oraz postanowień wynikających z dokumentów uzyskanych
w takcie procedur administracyjnych w poszczególnych instytucjach zaangażowanych
w postępowanie. Pomoże to znacząco zminimalizować możliwość wystąpienia negatywnych
skutków środowiskowych danego przedsięwzięcia na etapie realizacji.
Działania ujęte w Programie mogące negatywnie oddziaływać na środowisko to
głównie inwestycje związane z infrastrukturą gminy (wodociągi, kanalizacja, drogi, realizacja
Koncepcji odwodnienia wskazanych obszarów gminy). Praktycznie każda z takich inwestycji
podlegać będzie procedurze oddziaływania na środowisko i to na tamtym etapie szczegółowo
analizowane będą wpływy realizacji na poszczególne elementy środowiska i wtedy też
zaproponowane zostaną działania służące zapobieganiu negatywnym skutkom bądź
kompensacji. Podstawowe zasady, których stosowanie umożliwi właściwą realizację
inwestycji, a co się z tym wiąże, ograniczenie jej negatywnych skutków dla środowiska to
wybór optymalnej lokalizacji i terminu prac, rzetelne opracowanie projektu, odpowiednie
zabezpieczenie terenu i sprzętu oraz stosowanie możliwie najlepszych rozwiązań i materiałów
podczas prac.
9. Potencjalne oddziaływania transgraniczne
Realizacja zapisów „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 20152018 z perspektywą na lata 2019-2022" może powodować jedynie lokalne, krótkotrwałe,
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negatywne oddziaływania na środowisko na etapie przedeksploatacyjnym, wobec czego
należy stwierdzić brak możliwość oddziaływania transgranicznego dla działań zawartych
w analizowanym dokumencie.
10. Proponowane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania
Potencjalne skutki realizacji założeń „Programu ochrony środowiska dla gminy
Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" będą poddawane cyklicznej
analizie poprzez prowadzenie monitoringu środowiska w oparciu o przyjęte w badanym
dokumencie wskaźniki. Wnioski z analizy przedstawiane będą w sporządzanym co dwa lata
raporcie z wykonania Programu.
Poszczególne zadania inwestycyjne wskazane w Programie zostaną ocenione pod
kątem ich ewentualnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszar Natura 2000
i

pozostałe

tereny

objęte

ochroną

prawną,

w

ramach

odrębnych

postępowań

administracyjnych wynikających z właściwych przepisów.
11. Rozwiązania alternatywne
W „Programie ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą
na lata 2019-2022" zbadano stan środowiska gminy, określono jego problemy i zagrożenia.
Na podstawie takiej analizy zaproponowano możliwie najlepsze kierunki działań i zadania do
realizacji, służące założonym celom. Spełnienie zawartych wymagań będzie możliwe dzięki
poprawnej realizacji zamierzeń a nie poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych.
12. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla gminy
Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" została opracowana zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.2013.1235). W opracowaniu zawarte zostały główne założenia Programu
wraz z analizą aktualnego stanu środowiska w Gminie i jego problemów. Dokonano
przeglądu zaplanowanych w harmonogramie Programu działań i dokonano ich oceny pod
kątem potencjalnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. W wyniku
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że określone działania inwestycyjne będą mogły mieć
krótkotrwałe i lokalne oddziaływania negatywne na określone elementy środowiska na etapie
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realizacji, natomiast w trakcie eksploatacji oddziaływanie zrealizowanych działań przyniesie
zdecydowanie pozytywne skutki bezpośrednie, pośrednie i długoterminowe dla całości
środowiska przyrodniczego w Gminie, w tym obszaru Natura 2000, Kampinoskiego Parku
Narodowego i pozostałych obszarów chronionych znajdujących się w granicach Gminy.
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PODSUMOWANIE
do Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018 z pespektywą na
lata 2019-2022 wraz Prognozą oddziaływania na środowisko

Podstawa prawna
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
między innymi dla programów opracowywanych lub przyjmowanych przez organy
administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko wynika z art. 46 pkt 2 ustawy 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. 2016 poz. 353).
Niniejsze podsumowanie opracowane w związku z art. 55 ww. ustawy, zawiera
uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań
alternatywnych oraz informacje w jaki sposób wzięto pod uwagę i w jakim zakresie
uwzględniono:





ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy,
zgłoszone uwagi i wnioski,
wyniki postępowania dotyczącego trans granicznego oddziaływania na
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,
 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu.
Przyjęty dokument wraz z niniejszym opracowaniem zostanie przekazany
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie.

W „Programie ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą
na lata 2019-2022" zbadano stan środowiska gminy, określono jego problemy i zagrożenia.
Na podstawie takiej analizy zaproponowano możliwie najlepsze kierunki działań i zadania do
realizacji, służące założonym celom. Spełnienie zawartych wymagań będzie możliwe dzięki
poprawnej realizacji zamierzeń a nie poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych.

Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwiązań alternatywnych
W Programie ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą
na lata 2019-2022 zbadano stan środowiska gminy, określono jego problemy i zagrożenia. Na
podstawie takiej analizy zaproponowano możliwie najlepsze kierunki działań i zadania do
realizacji, służące założonym celom. Zaproponowane do realizacji przedsięwzięcia
z założenia zatem będą miały pozytywny wpływ na środowisko w Gminie, w tym obszaru
Natura 2000, Kampinoskiego Parku Narodowego i pozostałych obszarów chronionych
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znajdujących się w granicach Gminy, więc poszukiwanie rozwiązań alternatywnych nie ma
uzasadnienia.
Krótkotrwałe i lokalne oddziaływania negatywne na określone elementy środowiska
będą mogły wystąpić jedynie na etapie realizacji przedsięwzięć w zakresie powstawania
odpadów, emisji pyłów i hałasu związanych z pracą urządzeń i maszyn budowlanych, jednak
praktycznie każda z takich inwestycji podlegać będzie procedurze oddziaływania na
środowisko i to na tamtym etapie szczegółowo analizowane będą wpływy realizacji na
poszczególne elementy środowiska i wtedy też zaproponowane zostaną działania służące
zapobieganiu negatywnym skutkom bądź kompensacji.

Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z zakresem
wskazanym w art. 51 ust. 2 ustawy 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. 2016 poz. 353). W dokumencie dokonano oceny
potencjalnego wpływu ustaleń projektu Programu na poszczególne elementy środowiska,
z której wynika, że realizacja założeń doprowadzi do poprawy stanu środowiska na terenie
gminy Izabelin. Zaproponowane działania przyczynią się do zmniejszenia ilości
wprowadzanych zanieczyszczeń, ograniczaniu negatywnych oddziaływań a także
zwiększeniu świadomości ekologicznej użytkowników środowiska. Efektem realizacji
założeń Programu będzie również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Brak
realizacji założeń doprowadzi do utrwalenia obecnych problemów a nawet pogorszenia stanu
niektórych komponentów środowiska. Zaniechania spowodują pogorszenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych w związku z niekontrolowanym wytwarzaniem ścieków,
nieracjonalne zużycie wody, podtopienia lokalne, pogorszenie jakości powietrza, degradację
powierzchni ziemi, ubożenie różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
degradację krajobrazu, pogorszenie klimatu akustycznego oraz wzrost liczby osób narażonych
na promieniowanie elektromagnetyczne. Reasumując, brak wdrożenia wskazanych
w Programie rozwiązań uniemożliwi realizację celu głównego dokumentu tj.
zrównoważonego rozwoju gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Opinie właściwych organów
Na podstawie art. 57 i 58, w związku z art. 46 i 51 ustawy 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. 2016 poz. 353) Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo WOOŚ-I.411.456.2015.JD
z dnia 10 grudnia 2015 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
(pismo ZNS.9022.1.00342.2015.MK z dnia 3 grudnia 2015 r.) uzgodnili konieczność
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018 z pespektywą na lata
2019-2022 w zakresie zgodnym z art. 51 ust.2 powyższej ustawy.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projekt aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018 z pespektywą na lata
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2019-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie i bez uwag
zaopiniowany przez RDOŚ w Warszawie (pismo WOOS-I.410.190.2016.JD z dnia 25
kwietnia 2016 r.) oraz przez PWIS w Warszawie (pismo ZS.9022.767.2016 PK z dnia 19
kwietnia 2016 r.).

Zgłoszone uwagi i wnioski
Na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy 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. 2016 poz. 353) Wójt Gminy Izabelin
w prowadzonym postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
aktualizowanego Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018
z pespektywą na lata 2019-2022 dnia 24 marca 2016 r. zawiadomił, poprzez obwieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin, społeczeństwo o wyłożeniu do
publicznego wglądu powyższego dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Opracowania udostępnione były w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
w Izabelinie przy ul. 3 Maja 42, w pokoju nr 3, przez 21 dni. W trakcie tych konsultacji
społecznych nie wpłynęły żadne uwagi mieszkańców.

Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Realizacja aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata
2015-2018 z pespektywą na lata 2019-2022 nie spowoduje oddziaływań na środowisko
o charakterze transgranicznym, wobec czego nie przeprowadzono takiego postępowania.
Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień Programu
W Prognozie uznano, że wskazane w aktualizacji Programu wskaźniki monitorowania
skutków realizacji założeń dokumentu są odpowiednie i pozwolą w sposób optymalny ocenić
zmiany zachodzące w środowisku w skutek prowadzonych przyjętych działań.
Z wykonania Programu, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016 poz. 672) , co dwa lata sporządzone zostanie raport.
Raport przedstawia się Radzie Gminy i przekazuje organowi wykonawczemu Powiatu.
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