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1. WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi aneks do Prognozy oddziaływania na środowisko do
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (zwany dalej
Aneksem do Prognozy) sporządzonej do projektu dokumentu z maja 2013 roku, który po
przyjęciu w dniu 11 czerwca 2013 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany
został do dalszego procedowania w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W
ramach procedury sporządzania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego (zwanego dalej projektem Planu) oraz strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, kierowano się zasadą uspołecznienia (umożliwienie wszystkim
zainteresowanym osobom i instytucjom zgłaszania uwag i propozycji do projektu Planu) oraz
zasadą partycypacji (uwzględnienie w projekcie Planu – w możliwie najszerszym zakresie
propozycji i stanowisk wyrażanych przez właściwe organy i instytucje).
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko został:
 przesłany do zaopiniowania do właściwych instytucji i organów: Wojewody
Mazowieckiego, zarządów powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast
położonych na terenie województwa oraz rządowych i samorządowych organów
administracji publicznej na terenach przyległych do granic województwa;
 przesłany w celu uzgodnienia/zaopiniowania projektu planu z organami określonymi w
przepisach odrębnych tj. do: Ministra Obrony Narodowej, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska (RDOŚ), Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(PWIS), Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej (RZGW);
 udostępniony do publicznego wglądu na stronach: www.mazovia.pl oraz na stronach:
www.mbpr.pl z informacją o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 60 dni
od ukazania się ogłoszenia (uwagi i wnioski można było składać do projektu Planu oraz
prognozy w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich podpisem elektronicznym poprzez platformę Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego: www.konsultacje.mbpr.pl).
W wyniku analizy otrzymanych opinii i uzgodnień oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i
wniosków, w kwietniu 2014 roku uzupełniony został projekt Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (zwany dalej Planem). W Planie (zarówno w
części tekstowej jaki i graficznej) uwzględnione zostały również, zgłaszane sukcesywnie
zespołowi autorskiemu Planu, sugestie wynikające z identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
Miały one na celu wypracowanie rozwiązań ograniczających zakres ingerencji planowanego
zagospodarowania w środowisko.
Niniejszy Aneks do Prognozy wykonany został w zakresie analizy skutków wpływu na
środowisko zmian w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego, wprowadzonych w wyniku uzgodnień i opinii oraz konsultacji społecznych
przeprowadzonych w trybie opracowania planu województwa (po opracowaniu prognozy do
projektu Planu z maja 2013 roku). Jest elementem postępowania prowadzonego w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko. Obszar objęty analizą oraz podstawa prawna do
sporządzenia opracowania pozostaje bez zmian.
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2. ZAŁOŻENIA METODYCZNE
Bezpośrednim odniesieniem w kontekście metodycznym i merytorycznym dla
sporządzanego Aneksu do Prognozy była, wykonana w 2013 roku, Prognoza oddziaływania
na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
(zwana dalej Prognozą), opracowana zgodnie z zakresem problemowym, wynikającym z art.
51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który precyzuje schemat
merytorycznej zawartości prognozy oddziaływania na działań określonych w ramach
sformułowanych w projekcie Planu dziewięciu polityk przestrzennych środowisko oraz
wymagany zakres analiz i ocen. W Prognozie tej analiza przewidywanych znaczących
oddziaływań na środowisko przyrodnicze dokonana została w odniesieniu do kierunków.
Określone zostały oddziaływania potencjalne - ich charakter, istotne aspekty środowiskowe
oraz pozytywne lub negatywne skutki dla środowiska wywołane realizacją ustaleń
dokumentu. Z uwagi na sposób zapisu ustaleń projektu Planu, w ramach każdej z polityk
przestrzennych dokonana została oddzielna ocena oddziaływań w odniesieniu do kierunków
działań, które określono jako „pozainwestycyjne” (planistyczne, administracyjne, edukacyjne,
organizacyjne) oraz do kierunków działań przewidujących realizację szeregu konkretnych
inwestycji – określone jako „inwestycyjne”. W przypadku oceny kierunków działań
„pozainwestycyjnych” zastosowano metodę analizy ogólnego potencjalnego wpływu
proponowanych kierunków działań na stan środowiska przyrodniczego i warunki życia
mieszkańców województwa mazowieckiego, w przypadku oceny kierunków działań
inwestycyjnych zastosowano metodę macierzy, w której oceniono wpływ planowanych
kierunków działań (wiersze macierzy) na poszczególne elementy środowiska, określone w art.
51 ust. 2 pkt 2 ppkt c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(kolumny macierzy). Uwzględniono wymienione w ustawie komponenty środowiska
biotycznego i abiotycznego wraz z oddziaływaniem na ludzi oraz dobra materialne. Zapisy
ustawowe zostały zinterpretowane z punktu widzenia charakteru, funkcji, celów oraz skali
Planu. Ponieważ stan środowiska przyrodniczego i warunki życia kształtowane są w dużej
mierze przez czynniki antropogeniczne, szczegółowej ocenie poddano wpływ planowanych
kierunków działań na klimat akustyczny oraz wody powierzchniowe i podziemne (z
uwzględnieniem zasobów i jakości). Z uwagi na specyfikę krajobrazu i jego charakter, w
ocenie oddziaływania wyodrębniono wpływ na tereny otwarte i zurbanizowane. Ogólną ocenę
zróżnicowania warunków klimatycznych zawarto w Prognozie, w rozdziale 3.3. Jakość i
zagrożenia środowiska. Uwzględnione w ocenie oddziaływania związane z
antropogenicznymi zmianami klimatu odniesiono do emisji zanieczyszczeń wpływających na
jakość powietrza.
W niniejszym Aneksie do Prognozy podtrzymano podstawowe założenia metodyczne,
jednak z uwagi na charakter dokonanych w Planie zmian (w większości są to korekty zapisów
i uzupełnienia), konieczne okazało się opracowanie nowych metod szczegółowych
odnoszących się do sporządzanych ocen. Nowe podejście zastosowane zostało przy ocenie
kierunków działań określonych w ramach polityk, które z racji swojego charakteru, należą do
najbardziej „ingerujących” w środowisko tj. Polityki poprawy dostępności i efektywności
transportowej województwa oraz Polityki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
W tych przypadkach przyjęto następujące etapy sporządzenia oceny oddziaływania na
środowisko:
1) Zestawienie i szczegółowa analiza wprowadzonych w Polityce zmian dotyczących
konkretnych przedsięwzięć – inwestycji. Ograniczenie się jedynie do analizy kierunków
działań, ze względu na ich ogólne sformułowania, byłoby niewystarczające.
3

2) Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń, istotnych z punktu widzenia realizacji ww.
Polityk, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zjawisko kolizji
przestrzennych nowych (zmienionych) inwestycji liniowych na obszarach cennych
przyrodniczo przedstawiają mapy w formacie A3, stanowiące załącznik do Aneksu do
Prognozy. Za powodujące wysokie zagrożenie dla środowiska przyrodniczego uznano
nowe inwestycje na wszystkich terenach objętych ochroną prawną (rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000).
3) Przygotowanie syntetycznej oceny kierunków działań (nowych lub zmienionych) przez
pryzmat proponowanych (nowych/zmienionych) działań inwestycyjnych.
Na podstawie wiedzy o zakresie planowanych nowych/zmienionych (w większości
uszczegółowionych) inwestycji i przebiegu liniowych inwestycji infrastrukturalnych oraz
analizy położenia względem obszarów chronionych, możliwe było ustalenie, czy
realizacja planowanych (nowych/ zmienionych) kierunków działań inwestycyjnych:
 spowoduje pogorszenie jakości komponentów, warunków funkcjonowania
środowiska, jakości życia, dostępności zasobów, walorów przyrodniczych oraz
obniżenie walorów krajobrazu itp. (w macierzy oznaczone jako „-1”),
 przyniesie poprawę stanu komponentów i warunków funkcjonowania środowiska,
wpłynie korzystnie na jakość życia, dostępność zasobów, walory przyrodnicze oraz
krajobraz (w macierzy oznaczone jako „+1”),
 nie wpłynie znacząco na stan środowiska przyrodniczego, ludzi, krajobraz (w
macierzy oznaczone jako „0”) lub brak przesłanek do określenia tego wpływu.
4) Przygotowanie podsumowania określającego wpływ realizacji kierunków działań na
środowisko i realizację zasad zrównoważonego rozwoju (ocena Polityki).
3. OGÓLNA OCENA POLITYK PRZESTRZENNYCH
W odniesieniu do wszystkich analizowanych polityk przestrzennych czcionką
pogrubioną wyróżnione zostały wprowadzone nowe, poddawane ocenie (w tabelach 1 – 17)
kierunki działań. W taki sam sposób uwidocznione zostały zmiany w ich treści.

I.

Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej
1. Cel polityki

Celem Polityki poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej jest poprawa
efektywności struktur przestrzennych, przeciwdziałanie rozlewaniu się i rozpraszaniu
zabudowy oraz kształtowanie zwartych jednostek osadniczych. Polityka adresowana jest do
całego obszaru województwa mazowieckiego, polega na wprowadzeniu stref użytkowania o
różnym charakterze zabudowy, a także stref funkcjonalno-przestrzennych w ośrodkach
osadniczych.
2. Działania pozainwestycyjne

Wprowadzone w Planie zmiany dotyczą kierunków działań o charakterze organizacyjnym
i planistycznym w zakresie rozszerzenia zasad kształtowania organizacji przestrzennej oraz
doprecyzowania zasad zagospodarowania dla obszarów, na których występuje zagrożenie
powodziowe. Potencjalne oddziaływanie na środowisko zmienionych i nowych ustaleń Planu
w ramach Polityki poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Kształtowanie zasad organizacji przestrzennej

Dla liniowych obiektów infrastruktury - ograniczenie presji infrastruktury na
transportowej i energetycznej należy zachować
środowisko i walory krajobrazu do
korytarze przestrzenne, w miarę możliwości
obszaru korytarzy infrastrukturalnych,
wspólne (tzw. korytarze infrastrukturalne)
- możliwość efektywnej kompensacji
przyrodniczej
Lokalizacja obiektów produkcji energii nie
- poprawa warunków życia ludzi,
powinna kolidować z innymi funkcjami
- tworzenie ładu przestrzennego,
terenów, w tym szczególnie usytuowanie
- łagodzenie konfliktów funkcjonalnoelektrowni wiatrowych nie może powodować
przestrzennych,
uciążliwości dla zabudowy przeznaczonej na - zachowanie walorów przyrodniczostały pobyt ludzi, obiektów wrażliwych na
krajobrazowych
zakłócenia promieniowania
- łagodzenie niekorzystnych
elektromagnetycznego, a także obszarów o
oddziaływań na świat roślin i
cennych walorach przyrodniczych i
zwierząt oraz różnorodność
krajobrazowych
biologiczną
Zasady zagospodarowania dla obszarów, na których występują zagrożenia powodziowe

-

Dążenie do zachowania walorów
przyrodniczo- krajobrazowych terenów
zalewowych poprzez ich ekstensywne
wykorzystanie rolnicze (...)

-

zachowanie walorów przyrodniczokrajobrazowych terenów
zalewowych,
korzystny wpływ na korytarze
migracji zwierząt i naturalne ciągi
ekologiczne,
zmniejszenie antropopresji na gatunki
i siedliska obszarów Natura 2000
położonych w dolinach dużych rzek,
(ekstensywne wykorzystanie
rolnicze, zakaz zabudowy)

Analiza ujętych w tabeli kierunków działań wskazuje na, możliwą w wyniku ich
realizacji, poprawę warunków życia ludzi, zmniejszenie presji na środowisko przyrodnicze,
jak i zachowanie cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ciągów ekologicznych.
Nowe zapisy Planu odnoszą się do działań organizacyjnych w zakresie koncentracji presji
transportowych i energetycznych, dbałości o zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych
oraz ochrony walorów krajobrazu kulturowego. Zwiększony zakres działań na rzecz
zachowania i ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych prowadzić będzie do
wzmocnienia istniejących powiązań przyrodniczych, stymulacji procesów decydujących o
równowadze ekologicznej oraz zwiększenia odporności środowiska na antropopresję.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki poprawy struktury przestrzennej i
funkcjonalnej nie będzie zagrażała zasobom, walorom i jakości środowiska przyrodniczego.
Wpłynie na zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo i umożliwi dostosowanie
zagospodarowania do ekofizjograficznych uwarunkowań. Przyczyni się również do realizacji
zasad zrównoważonego rozwoju oraz zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
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II.

Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych
1. Cel polityki

Celem analizowanej Polityki jest rozwój przemysłu uznanego jako priorytet
strategicznego rozwoju województwa, którego głównym działaniem jest rozwój bazy
ekonomicznej miast i ośrodków osadniczych przy wzroście jego konkurencyjności.
2. Działania pozainwestycyjne

Wprowadzone zmiany w Polityce rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności
wybranych ośrodków osadniczych, dotyczą kierunków działań pozainwestycyjnych, których
celem jest wzmocnienie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i ośrodków
krajowych. Potencjalny wpływ na środowisko, który może być efektem ich realizacji,
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Wzmocnienie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i ośrodków krajowych

Wspomaganie rozwoju obszarów
innowacji w Warszawie w oparciu o
uczelnie i powstające wokół nich
ośrodki szczególnie na osi: Szkoła
Główna Handlowa – Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego – Uniwersytet
Warszawski – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Politechnika Warszawska –
Wojskowa Akademia Techniczna

Tworzenie warunków do lokalizacji
międzynarodowych instytucji i
organizacji związanych z rozwojem
nauki i gospodarki
Wykorzystanie potencjału jednostek
naukowych do rozwoju przemysłu
zaawansowanych technologii

zmniejszenie negatywnego oddziaływania
na środowisko poprzez stosowanie
nowoczesnych technologii, wypracowanie
metod skutecznej ochrony środowiska oraz
wdrażanie najlepszych dostępnych technik
(BAT),
możliwość powstania szkodliwych
oddziaływań na skutek składowania i
utylizacji odpadów przemysłowych,
powstałych przy użyciu zaawansowanych
technologii
nieznaczne zwiększenie antropopresji w
obszarach lokalizacji nowych instytucji lub
rewitalizacja terenów zainwestowanych,
powstanie nowych, czystych i przyjaznych
środowisku technologii oraz usprawnienie
procesów produkcyjnych (racjonalizacja
zużycia energii, materiałów),
wykorzystanie doświadczeń zagranicznych
naukowców w ochronie środowiska

-

-
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Kształtowanie nowoczesnych
przedmieść stolicy przy jednoczesnym
zachowaniu i eksponowaniu walorów
przyrodniczych i historycznych

-

poprawa walorów krajobrazu miejskiego,
łączności terenów zielonych z otoczeniem
przyrodniczym oraz nawietrzania
(przeciwdziałanie smogom),
rewitalizacja terenów podmiejskich,
tworzenie struktur przestrzennych o
zróżnicowanym charakterze (strefa
przejściowa pomiędzy terenami
zurbanizowanymi a otwartymi)
kształtujących ład przestrzenny
pośredni, pozytywny wpływ na komponenty
środowiska (poprawa jakości powietrza
poprzez zapewnienie odpowiednich
warunków nawietrzania),
zmniejszenie antropopresji i
niekontrolowanej urbanizacji nadmiernie
ingerującej w środowisko,
zapobieganie fragmentacji podmiejskich
obszarów zielonych,
poprawa walorów krajobrazowych,
tworzenie zielonego pierścienia,
poprawa warunków życia mieszkańców
(kliny nawietrzające miasto) oraz dla
rekreacji i wypoczynku.

-

Integracja Warszawy z otoczeniem
funkcjonalnym w tym:
- zahamowanie procesów rozpraszania
zabudowy oraz aktywizacja
ekstensywnie zagospodarowanych
obszarów na peryferiach stolicy i w
gminach podwarszawskich z
zachowaniem wolnych od zabudowy
obszarów cennych przyrodniczo oraz
pełniących funkcję klinów
nawietrzających miasto

-

-

Realizacja wskazanych kierunków działań mających na celu wzmocnienie rangi
Warszawy w sieci metropolii europejskich i ośrodków krajowych, wpłynie pozytywnie na
poprawę jakości życia mieszkańców i wypoczynku, walorów krajobrazowych oraz warunków
aerosanitarnych w ośrodkach miejskich i podmiejskich. Zmiany zapisów koncentrują się na
rozwiązaniu urbanistycznych problemów występujących na peryferiach i przedmieściach
stolicy i mają na celu kształtowanie tych terenów uwzględniające uwarunkowania
przyrodnicze i historyczne, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania się zabudowy na tereny wolne od zainwestowania, biologicznie czynne,
które pozwalają na cyrkulację powietrza w stolicy. Istotne znaczenie będzie miało
wykorzystanie nowych, czystych i przyjaznych środowisku technologii oraz usprawnienie
procesów produkcyjnych. Możliwy negatywny pośredni wpływ na komponenty środowiska
będzie związany z lokalizacją instytucji i towarzyszącej im infrastruktury technicznej. Nowe
kierunki działań nastawione są na wspieranie działalności produkcyjnej z jednoczesnym
zachowaniem dotychczasowych walorów środowiskowych, poprawą warunków dla rozwoju
zrównoważonego i zachowania ładu przestrzennego miasta stołecznego.
3. Działania inwestycyjne

W przypadku działań inwestycyjnych wprowadzone zostały 3 nowe kierunki działań
dotyczące: rozwoju bazy kultury, bazy badawczo-rozwojowej oraz infrastruktury edukacji.
Większość kierunków uległa uszczegółowieniu. Ich potencjalne oddziaływanie na
komponenty środowiska przedstawia poniższa tabela.
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SUMA (pkt)

Zabytki i dobra materialne

Zdrowie ludzi

Krajobraz

Tereny
zurbanizowane

Tereny otwarte

Gleby

Powietrze

Klimat akustyczny

Jakość

Jakość

Zasoby

Wody
podziemne

Wody
powierzchniowe

Zasoby

Lasy

Jakość

Zasoby

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione, w tym
Natura 2000

Tabela 3. Potencjalne oddziaływania na środowisko

Kierunek działań:
Tworzenie i rozwój placówek naukowo-badawczych, oraz rozbudowę infrastruktury badawczej, szczególnie w
zakresie nowoczesnych technologii (przede wszystkim rozwój: biotechnologii i biomedycyny, nanotechnologii,
fotoniki i optoelektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kosmicznych)
bezpośrednie,
stałe,
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
+1
0
0
0
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej oraz zagospodarowanie turystyczne terenów nad Wisłą z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z nadrzędności zachowania walorów przyrodniczych doliny oraz zagrożenia
powodziowego
bezpośrednie,
średnio- i
-1
0 0
0
0
0
-1
0
0
0
-1
-1
0
0
+1
0
-3
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój placówek oraz bazy dydaktycznej i naukowo badawczej szkolnictwa wyższego oraz dostosowanie profilu
kształcenia do potrzeb rynku pracy
bezpośrednie,
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
+1
0
0
0
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój przemysłu z wykorzystaniem istniejących i projektowanych terenów specjalnych stref ekonomicznych oraz
terenów poprzemysłowych i powojskowych, głównie: metalowego, zbrojeniowego, precyzyjnego i lekkiego w
Radomiu, paliwowo-energetycznego, chemicznego, elektromaszynowego i odzieżowego w Płocku
bezpośrednie,
stałe,
0
0 -1
0
-1
0
-1
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
-5
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój bazy kultury o znaczeniu regionalnym (m.in. filharmonii)
bezpośrednie,
stałe,
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
0
+1
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój bazy turystycznej oraz regionalnych centrów wypoczynku, rekreacji i rozrywki
bezpośrednie,
stałe, średnio- i
0
0 0
0
-1
0
-1
0
0
0
-1
-1
0
0
+1
0
-3
długoterminowe
Kierunek działań
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta (przede wszystkim centrów oraz terenów poprzemysłowych i
powojskowych)
bezpośrednie,
0
0 0
0
0
0
+1
0
0
0
0
0
0
+1
0
+1 +3
średnioterminowe
Kierunek działań:
Integracja Płocka i Radomia z otoczeniem funkcjonalnym:
- rozwój powiązań funkcjonalnych z ośrodkami powiatowymi i gminnymi położonymi w obszarze oddziaływania
ośrodka regionalnego
pośrednie, stałe,
średnio- i
0
0 0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0
+1
0
0
-1
długoterminowe
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Kierunek działań:
Rozwój placówek oraz bazy dydaktycznej uczelni, infrastruktury naukowo-badawczej, jednostek transferu wiedzy i
technologii, w tym parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości
bezpośrednie,
stałe,
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
0
+1
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój bazy badawczo-rozwojowej dla przemysłu (m.in. utworzenie Laboratorium Środowiskowego z Centrum
Analiz Żywności i Diagnostyki Genetycznej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach)
bezpośrednie,
stałe,
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
+1
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój infrastruktury edukacji o znaczeniu ponadlokalnym (m.in. tworzenie i rozwój centrów kształcenia
praktycznego uwzględniających specyfikę rynku pracy w subregionie)
bezpośrednie,
stałe,
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
+1
0
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój specjalistycznej infrastruktury ochrony ( szczególnie w zakresie chorób cywilizacyjnych) zdrowia oraz
stacjonarnej opieki psychiatrycznej ( w tym długoterminowej) oraz opieki paliatywnej
bezpośrednie,
stałe, średnio- i
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
+1
0
długoterminowe
Kierunek działań:
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast (przede wszystkim centrów oraz terenów powojskowych i
poprzemysłowych)
bezpośrednie,
średnio- i
0
0 0
0
0
0
+1
0
0
0
0
0
0
+1
0
+1 +3
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój bazy kultury o znaczeniu ponadlokalnym (m.in. Ośrodka Badań Kultur Pogranicza w Ciechanowie)
bezpośrednie,
średnio- i
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
0
+1 +3
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozwój bazy turystycznej oraz centrów wypoczynku, rekreacji i rozrywki
bezpośrednie,
średnio- i
0
0 0
0
-1
0
-1
0
0
0
-1
-1
0
0
+1
0
-3
długoterminowe

Realizacja analizowanych kierunków działań inwestycyjnych wpłynie na poprawę
zdrowia ludzi, krajobraz terenów zurbanizowanych, zabytki i dobra materialne. Często
związana będzie z nowym zagospodarowaniem terenów zainwestowanych, rewitalizacją
terenów poprzemysłowych i powojskowych. Podjęte działania służyć będą podniesieniu
atrakcyjności gospodarczej, społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej, co w konsekwencji
przyczyni się do pełniejszego rozwoju miasta i wzrostu jego atrakcyjności zarówno dla
mieszkańców jak i inwestorów. Negatywne oddziaływanie, które może być obecne na
każdym etapie realizacji, będzie prowadziło do zwiększonej emisji hałasu, zanieczyszczeń
wód, powietrza oraz powstawania odpadów (głównie przemysłowych). Dotyczy to zarówno
etapu budowy jak i funkcjonowania. Konkretne inwestycje realizowane w ramach tych
działań, w tym służące rozwojowi infrastruktury i baz: edukacyjnej, kultury czy badawczorozwojowej, będą miały miejsce (ze względu na swój miastotwórczy charakter) na obszarach
już zurbanizowanych. Dlatego nie powinny wywoływać znaczących trwałych negatywnych
oddziaływań na nowe tereny, zwłaszcza, iż na każdym etapie realizacji inwestycji istotne
znaczenie będą miały wdrażane proekologiczne rozwiązania.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych, przy zastosowaniu najlepszych
dostępnych technik nie zagraża zasobom, walorom i jakości środowiska przyrodniczego.
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Negatywne oddziaływanie, które może pojawić się na każdym etapie realizacji inwestycji,
będzie równoważone proekologicznymi rozwiązaniami, tak aby wpływ na komponenty
środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi był jak najmniej szkodliwy.

III.

Polityka poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa
1. Cel polityki

Priorytetem Polityki poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa jest
poprawa spójności wewnętrznej i konkurencyjności regionu a także integracja różnych
systemów transportowych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, wzrost
efektywności wykorzystania istniejącej i tworzonej infrastruktury poprzez wdrażanie i
stosowanie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem, poprawę efektywności
energetycznej pojazdów oraz optymalizację łańcuchów logistycznych.
2. Działania pozainwestycyjne

Wprowadzone do analizowanej Polityki zmiany polegały głównie na sformułowaniu
nowych kierunków działań o charakterze planistycznym, programowym i organizacyjnym,
które dotyczą miedzy innymi prowadzenia prac studialnych i analiz.
Tabela 4. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Wzmacnianie systemu powiązań drogowych

Prowadzenie analiz i studiów
dotyczących możliwości
lokalizacji przepraw lokalnych
przez rzeki województwa
mazowieckiego

-

-

możliwe ograniczenie niekorzystnego wpływu na
środowisko poprzez wybór odpowiednich
materiałów i rozwiązań technicznych zgodnych z
normami środowiskowymi,
dobór optymalnej lokalizacji może wpłynąć na
ograniczenie strat w środowisku

Rozwój transportu kolejowego

Prace studialne i projektowe dla
linii Radom –Ostrowiec
Świętokrzyski jako uzupełnienia
brakującego odcinka w korytarzu
Warszawa-Rzeszów

-

-

możliwe ograniczenie niekorzystnego wpływu na
środowisko poprzez wybór odpowiednich
materiałów i rozwiązań technicznych zgodnych z
normami środowiskowymi,
poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
mieszkańców oraz zmniejszenie zagrożenia
wystąpienia poważnej awarii (związanej z
transportem materiałów niebezpiecznych)

Transport lotniczy

Sieć lotnisk sportowych w: Płocku,
Przasnyszu, Radomiu-Piastowie,
Warszawie-Babicach

-

negatywny wpływ na klimat akustyczny
otoczenia lotnisk,
korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców,
mobilność ludzi oraz sprawność systemów
ratowniczych

Transport towarów i logistyka

Prace studialne i projektowe nad
realizacją kolejowego obejścia
Płocka dla ruchu towarowego

-

zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych
awarii oraz katastrof komunikacyjnych;
możliwe zwiększenie presji na środowisko na
terenach nowej inwestycji,
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-

wzrost bezpieczeństwa komunikacyjnego

Transport zbiorowy

Prace studialne i projektowe nad
przebiegiem sieci kolejowych i
tramwajowych w Obszarze
Metropolitalnym Warszawy

-

mało istotny wpływ na środowisko przyrodnicze
poza terenami zurbanizowanymi;
zmniejszenie negatywnych oddziaływań
komunikacyjnych w wyniku wzrostu roli
transportu zbiorowego i ograniczenia ruchu
samochodowego

Transport wodny

Uruchomienie tramwaju wodnego Warszawa-Pułtusk (Gnojno)
Uruchomienie tramwaju wodnego Góra Kalwaria-Warszawa
-

zwiększenie presji komunikacyjnej i turystycznej
na ekosystemy dolin rzecznych (m.in. hałas),
możliwe niekorzystne zmiany w krajobrazie
dolin rzecznych,
możliwe pozytywne oddziaływania wynikające z
podniesienia świadomości ekologicznej turystów
i dbałości o naturalne walory,
niewykluczone niekorzystne oddziaływania na
obszary cenne przyrodniczo, w tym Natura 2000

Realizacja wskazanych działań pozainwestycyjnych w sposób mało istotny wpłynie na
środowisko przyrodnicze poza terenami zurbanizowanymi. Prace projektowe związane z
rozwojem transportu prowadzą do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców
oraz zmniejszenia negatywnych odziaływań komunikacji, poprzez wzrost roli transportu
zbiorowego i ograniczenie ruchu samochodowego. Wyniki planowanych analiz powinny
wskazać najbardziej optymalne rozwiązania lokalizacyjne i techniczne, które w stopniu
maksymalnym ograniczą możliwość niekorzystnego oddziaływania zrealizowanej inwestycji.
Zakładane kierunki działań pozytywnie wpłyną na jakość funkcjonowania intermodalnego
systemu transportu (w tym: kolejowego, wodnego, lotniczego), który docelowo stanowiłby
realną alternatywę dla transportu samochodowego w miastach. Dobra organizacja i racjonalne
wykorzystanie środków transportu może zmniejszyć presję na środowisko i przyczynić się do
poprawy warunków życia mieszkańców (poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza
w miastach).
Działania pozainwestycyjne stanowią element przygotowawczy dla wdrożenia działań o
charakterze inwestycyjnym, w przypadku realizacji których pojawiłyby się kolizje pomiędzy
rozwojem infrastruktury transportowej a potrzebą ochrony środowiska przyrodniczego.
Przewiduje się możliwe niekorzystne oddziaływanie planowanych inwestycji na obszary
cenne przyrodniczo oraz niekorzystne zmiany w krajobrazie dolin rzecznych w wyniku
rozwoju transportu wodnego.
3. Działania inwestycyjne

Zmiany w zakresie działań o charakterze inwestycyjnym szczegółowo przedstawia
załącznik (mapa 1, tabela 5). Zmiany te dotyczą głównie doprecyzowania treści kierunków
działań:
1. Budowa i przebudowa dróg ekspresowych:
Zmianie uległ przebieg planowanej drogi ekspresowej S10, która pierwotnie miała być
prowadzona przez gminy Radzanowo, Stara Biała i Brudzeń Duży. Nowy
postulowany fragment stanowi krótszy odcinek przecinający granice gmin: Drobin,
Bielsk, Gozdowo, Mochowo (tabela 5, poz. 4).
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2. Budowa obwodnic w ciągach dróg krajowych:
W przypadku planowanych obejść w ciągach dróg krajowych zmianie uległ przebieg
obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej 61 (tabela 5, poz. 3). Wariant obwodnicy
po stronie północnej został zastąpiony wariantem obwodnicy po stronie południowej.
Korekcie uległa również planowana obwodnica Pomiechówka i Modlina w ciągu DK
62 (tabela 5, poz.7) oraz Sierpca w ciągu DK 10 (tabela 5, poz. 15).
3. Usprawnienie sieci dróg wojewódzkich – budowa i przebudowa dróg, budowa
obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich:
W ramach ww. kierunku zrezygnowano z planowanej obwodnicy Przasnysza w ciągu
DW 544 (tabela 5, poz. 2) obwodnicy Nowego Miasta w ciągu DW 632 (tabela 5, poz.
nr 8) oraz centrum Błonia (tabela 5, poz. 14); skorygowano przebiegi odcinków
planowanych dróg wojewódzkich (tabela 5, poz. 12, 15-18, 20-22), w tym m.in.
planowanej obwodnicy Mławy w ciągu DW 544 oraz drogi wojewódzkiej CiechanówNasielsk. Wprowadzono planowaną DW pomiędzy Rokitnem a Kotowicami (tabela 5,
poz. 13).
4. Budowa nowych przepraw mostowych:
Zrezygnowano z budowy przepraw mostowych kolidujących z ochroną środowiska
(tabela 5, poz. 1). Opracowany Plan nie zawiera przesądzeń dotyczących charakteru
tych przepraw przez Wisłę. W zapisach Planu zrezygnowano z planowanych mostów:
- w ciągu nowego przebiegu DW 721 (Józefów – Konstancin Jeziorna), ze względu
na sprzeczność inwestycji z zapisami w planie ochrony rezerwatu przyrody „Wyspy
Świderskie”;
- w ciągu planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej (przeprawa ŁomiankiJabłonna), inwestycja kolidująca z rezerwatem przyrody „Ławice Kiełpińskie”.
5. Kształtowanie strategicznego układu kolejowego:
Najwięcej zmian związanych jest z kształtowaniem strategicznego układu kolejowego
województwa. Dotyczą one:
- rezygnacji z przesądzeń dotyczących szczegółowego przebiegu Kolei Dużych
Prędkości (KDP): Warszawa-Płock-Włocławek-Bydgoszcz-Gdańsk (na odcinku na
północ od istniejącego przebiegu CMK w gminie Baranów). W Planie zwrócono
uwagę na konieczność wykonania prac studialnych i projektowych związanych z
ww. linią kolejową (tabela poz. 5);
- skrócenia planowanej linii kolejowej z Modlina w kierunku zachodniej granicy
województwa (Modlin-Płock-w kierunku Włocławka) do odcinka Modlin-Płock
(tabela, poz. 7);
- usunięcia planowanej linii kolejowej Jaktorów-Niedźwiada Łowicka (tabela 5, poz.
10) oraz linii Warszawa - Janki (tabela 5, poz. 11);
- korekty przebiegu planowanej linii kolejowej pomiędzy Piasecznem (linia kolejowa
nr 8) a Konstancinem Jeziorną (tabela 5, poz. 19);
- zmiany przebiegu linii kolejowej Sokołów Podlaski-Kosów Lacki z przedłużeniem
planowanej linii w kierunku Małkini (tabela 5, poz. 9).
Istotną zmianą Polityki poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa
jest wykreślenie działań związanych z przywróceniem żeglowności i poprawy warunków
nawigacyjnych rzeki Bug, które mogłoby w istotny sposób naruszyć stabilność warunków
ekologicznych tej nieuregulowanej rzeki. Pozostałe zmiany mają charakter korygujący
przebiegi inwestycji liniowych, bądź uszczegóławiający ustalenia Planu.
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Tabela 5. Zmiany dotyczące kierunków rozwoju transportu
Lokalizacja
zmiany
(mapa 1)
1

2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

projekt Planu
(czerwiec 2013)
planowane mosty na trasie LTM
(Jabłonna – Łomianki) i w ciągu
nowego przebiegu DW 721
(Józefów – Konstancin Jeziorna)
planowana obwodnica Przasnysza w
ciągu DW 544
planowana obwodnica Ostrołęki w
ciągu DK 61 po północnej stronie
planowany przebieg S 10 przez
gminy Stara Biała i Brudzeń Duży
planowane przedłużenie linii
kolejowej Modlin-Płock w kierunku
Włocławka
planowane Koleje Dużych
Prędkości na północ od gminy
Baranów
planowane obejście Pomiechówka i
Modlina w ciągu DK 62
planowana obwodnica Nowego
Miasta w ciągu DW 632
istniejąca linia kolejowa Sokołów
Podlaski – Kosów Lacki
planowana linia kolejowa JaktorówNiedźwiada Łowicka
planowana linia kolejowa z
Warszawy do Janek
planowana DW z Radomia do
Parzenic
brak planowanej DW pomiędzy
Rokitnem a Kotowicami
planowana obwodnica centrum
Błonia
planowane obwodnice Sierpca w
ciągu DK 10 oraz DW 560
planowana obwodnica Mławy w
ciągu DW 544
planowana DW Ciechanów-Nasielsk
planowane obwodnice Liwu i
Węgrowa w ciągu DW 637
planowana linia kolejowa pomiędzy
Piasecznem (linia kolejowa nr 8) a
Konstancinem Jeziorną
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Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego
(kwiecień 2014 rok)
rezygnacja z planowanych mostów

rezygnacja z obwodnicy Przasnysza w
ciągu DW 544
planowana obwodnica Ostrołęki w
ciągu DK 61 po południowej stronie
planowany przebieg S 10 przez gminy
Gozdowo i Mochowo
rezygnacja z przedłużenia linii w
kierunku Włocławka
pozostawianie planowanych KDP po
śladzie istniejącej CMK, rezygnacja z
KDP na północ od gminy Baranów
korekta obejścia Pomiechówka i
Modlina w ciągu DK 62
rezygnacja z planowanej obwodnicy
Nowego Miasta
zmiana przebiegu linii kolejowej
Sokołów Podlaski – Kosów Lacki,
przedłużenie planowanej linii w
kierunku Małkini
rezygnacja z planowanej inwestycji
rezygnacja z planowanej inwestycji
korekta przebiegu planowanej DW
planowana DW pomiędzy Rokitnem
(od DW 720) a Kotowicami
rezygnacja z planowanej obwodnicy
centrum Błonia
korekta przebiegu planowanych
obwodnic Sierpca
korekta przebiegu planowanej
obwodnicy Mławy
korekta przebiegu planowanej DW
korekta przebiegu planowanych
obwodnic
korekta przebiegu planowanej linii
kolejowej
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fragment planowanej DW
Antoniówka Wilczkowska – DK 79
w msc. Wilczkowice Górne
mała obwodnica Warszawy z
wykorzystaniem istniejącej DK 7

planowany przebieg DW 635 z
połączeniem z planowaną S 17 w
okolicach Wiązownej
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korekta przebiegu planowanej DW o
odcinek Antoniówka Wilczkowska –
DK 79 w msc. Świerże Górne
korekta przebiegu małej obwodnicy
Warszawy (wykorzystanie planowanej
S7 od Łomianek do DW 898 wraz z
korektą jej przebiegu)
korekta planowanego przebiegu DW
635 uwzględniająca połączenie
planowanej drogi z A2

Mapa 1. Zagrożenia ciągłości powiązań przyrodniczych powodowane planowanymi inwestycjami w zakresie transportu
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Tabela 6. Potencjalne oddziaływania na środowisko

Wzmacnianie systemu powiązań drogowych
Kierunek działań:
Budowa i przebudowa dróg ekspresowych:
- (…), S10 na odcinku Płońsk – Bielsk – Gozdowo – Mochowo – gr. województwa (…)
bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

-1

-1 -1

-1

-1

0

-1

0

0

-1

-1

-1

-1

Kierunek działań:
*
Budowa i przebudowa dróg krajowych:
- (…), drogi krajowej nr 62 stanowiącej obwodnicę Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, (…)
bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

-1

-1 -1

-1

-1

0

-1

0

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

-10

+1

+1

-1

-1

0

+1

+1

0

0

0

-6

Kierunek działań:
*
Budowa obwodnic w ciągach dróg krajowych:
- (...) miejscowości: Sierpc (DK 10),(...);
- obwodnic ośrodków subregionalnych: Ostrołęki (DK 61), (…)
bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

Kierunek działań:
*
Usprawnienie sieci dróg wojewódzkich – budowa i przebudowa dróg m.in:
- (…), Ciechanów-Warszawa wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów –Nasielsk, (…)
bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

-1

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

0

-1

0

Rozwój transportu kolejowego
Kierunek działań:
Kształtowanie strategicznego układu kolejowego:
- (…) uzupełnienie sieci linii kolejowych o odcinki usprawniające obsługę systemu osadniczego województwa, w
tym poprzez odtworzenie linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski Małkinia (…)
bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe
*

-1

-1 -1

-1

-1

0

0

0

0

+1

0

-1

-1

-1

0

0

-7

tekst w tym samym brzmieniu, zmiany widoczne jedynie w zmienionym rysunku Planu

Najwięcej negatywnych oddziaływań na komponenty środowiska będzie wynikało z
inwestycji infrastrukturalnych polegających na budowie i przebudowie dróg ekspresowych i
krajowych oraz budowie i przebudowie linii kolejowych w ramach kształtowania
strategicznego układu kolejowego. Inwestycje liniowe stanowią trwały element w przestrzeni,
wpływający negatywnie na walory krajobrazowe, kolidujący z funkcjami przyrodniczymi
otaczającego obszaru, oddziałując również negatywnie na świat roślin i zwierząt (szczególnie
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w korytarzach migracyjnych). Nowe połączenia drogowe i kolejowe stanowią zagrożenie
(bariery) dla ciągłości i spójności obszarów chronionych. Przewiduje się ich znaczące
niekorzystne oddziaływanie na stan czystości powietrza, klimat akustyczny oraz jakość gleb,
w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Działania inwestycyjne związane z budową obwodnic
ingerują w środowisko przyrodnicze terenów podmiejskich, ale jednocześnie ich realizacja
pozytywnie wpłynie na jakość powietrza, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi (poprzez
wyprowadzenie ruchu tranzytowanego poza miasto). Analizowane kierunki działań trwale
wpisują się w przestrzeń. Charakteryzuje je długoterminowy, stały i głównie bezpośredni
rodzaj oddziaływania.
Podsumowując, zmiany w Planie dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w zakresie
transportu nie wpływają na ogólną ocenę analizowanej Polityki. Nowe ustalenia odnoszą się
do niewielkiej części przewidywanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury
transportowej. Zmiany te dotyczą głównie rezygnacji z planowanych wcześniej zadań bądź
korekt związanych z przebiegiem danych przedsięwzięć, istotnych w skali lokalnej. Pomimo
wprowadzonych zmian, ocena oddziaływania poszczególnych proponowanych kierunków
działań nie zmieniła się, co jest związane miedzy innymi z dużym poziomem ogólności ich
brzmienia. Ocena kierunków działań np. budowa i przebudowa dróg krajowych, czy też
kształtowanie strategicznego układu kolejowego, stanowi zsumowaną ocenę wielu
poszczególnych inwestycji, będących elementem składowym danego kierunku działań o
bardzo szerokim zakresie
Przesłanką większości zmian i korekty przebiegu planowanych inwestycji była potrzeba
zmniejszenia presji na środowisko przyrodnicze. Mimo potencjalnie możliwych negatywnych
efektów wprowadzonych zmian, zmniejszy się (lokalnie) zagrożenie ciągłości korytarzy
ekologicznych i spójności obszarów chronionych:
- pierwotny przebieg trasy S10 stanowił zagrożenie dla ciągłości Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (kolizja na
odcinku 5,5 km), natomiast analizowany fragment S10 omija ww. park krajobrazowy, a
obszar chronionego krajobrazu przecina na odcinku o 2 km krótszym;
- nowa trasa planowanej obwodnicy Ostrołęki jest mniej kolizyjna względem obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi, gdyż przebiega przez ten obszar na odcinku krótszym
o 1,5 km;
- rezygnacja z przedłużenia planowanej linii kolejowej Modlin-Płock w kierunku
Włocławka pozwoli na uniknięcie konfliktu pomiędzy przebiegiem inwestycji liniowej a
walorami Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
- rezygnacja z planowanych przepraw mostowych kolidujących z ochroną środowiska
(Jabłonna, Józefów), daje możliwość realizacji inwestycji, za którymi przemawiają
konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w formie najmniej kolizyjnej w
stosunku do sąsiadujących obszarów chronionych wraz z zapewnieniem kompensacji
przyrodniczej.
Zagrożenie dla ciągłości powiązań przyrodniczych stanowi budowa planowanej linii
kolejowej z Kosowa Lackiego do Małkini. Planowana linia przebiegałby przez granice
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (na odcinku 2,5 km) oraz przez obszary Natura 2000
„Dolina Dolnego Bugu” i „Ostoja Nadbużańska” na około 4,5 km odcinku od miejscowości
Poniatowo do linii kolejowej nr 6. Szczegółowa identyfikacja zagrożeń przeprowadzona
będzie w opracowywanych projektach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
”Dolina Dolnego Bugu” PLB140001 i „Ostoja Nadbużańska” PLH140011 1. Na
analizowanym obszarze obowiązuje Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia
1

Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 ”Dolina Dolnego Bugu” PLB140001 i „Ostoja
Nadbużańska” PLH140011 są w fazie konsultacji – stan na 10.12.2013r.
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31 stycznia 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Zapisy planu ochrony nie są sprzeczne z planowaną
inwestycją.
Pozostałe zmiany w postaci korekt przebiegu inwestycji liniowych nie ingerują znacząco
w ciągłość powiązań przyrodniczych.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki poprawy dostępności i
efektywności transportowej województwa w zasadniczy sposób nie zagraża zasobom i jakości
środowiska przyrodniczego. W przypadku realizacji nowych inwestycji należy liczyć się z
możliwością lokalnego zagrożenia dla ciągłości korytarzy ekologicznych i spójności
obszarów chronionych.

IV.

Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej
1. Cel polityki

Głównym celem Polityki rozwoju systemów infrastruktury technicznej jest zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego regionu przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska,
zwiększenie zasięgu obsługi oraz przepustowości sieci telekomunikacyjnych oraz
zapewnienie adekwatnego do potrzeb zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej jakości bez
zakłócania naturalnej równowagi w środowisku.
2. Działania pozainwestycyjne

W ramach analizowanej Polityki nie przewidziano odrębnych kierunków działań o
charakterze pozainwestycyjnym. Działania tego rodzaju są jednak nieodzownym elementem
procesu związanego z przygotowaniem poszczególnych inwestycji.
3. Działania inwestycyjne

Działania inwestycyjne określone w ramach analizowanej Polityki dotyczą infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, systemów telekomunikacyjnych oraz systemów energetycznych w
zakresie:
- rozwoju i dywersyfikacji źródeł energii;
- kształtowania pierścieniowej struktury elektroenergetycznych sieci przesyłowych
najwyższych napięć;
- poprawy regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa elektroenergetycznego na poziomie
dystrybucyjnym;
- systemu przesyłowego gazu ziemnego;
- rozwoju systemu paliw płynnych.
Zmiany dotyczące działań o charakterze inwestycyjnym z zakresu systemów
energetycznych przedstawia załącznik graficzny (mapa 2) oraz tabela 7. Pozostałe nowe
ustalenia związane ze wskazaniem relacji wprowadzonych linii przesyłowych,
doprecyzowaniem kierunków działań i uszczegółowieniem ustaleń Planu zawiera tabela 8.
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Tabela 7. Zmiany dotyczące inwestycji w zakresie systemów energetycznych
Lokalizacja
projekt Planu
zmiany
(czerwiec 2013)
(mapa 1)
przebieg orientacyjny linii 400
1
kV Siedlce-Miedzna
2

3

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego
(kwiecień 2014 rok)
wprowadzenie szczegółowego przebiegu
projektowanej linii 400 kV SiedlceMiedzna
wprowadzenie projektowanej stacji
220/110 kV z linią 220 kV na terenie
Warszawy
rozbudowa gazociągów w „pierścieniu”
gazowym wokół Warszawy poprzez
budowę nowych rurociągów DN 700
(częściowo równoległych do istniejących)

rozbudowa gazociągów w
„pierścieniu” gazowym wokół
Warszawy
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Mapa 2 Zagrożenia dla ciągłości powiązań przyrodniczych powodowane planowanymi inwestycjami w zakresie rozwoju systemów
energetycznych
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Tabela 8. Potencjalne oddziaływania na środowisko

Systemy energetyczne
W zakresie rozwoju i dywersyfikacji źródeł energii i paliw
Kierunek działań:
Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych rozproszonych źródeł energii, w tym przede wszystkim
wykorzystujących zasoby energii odnawialnej i niekonwencjonalnej (m.in. z odpadów komunalnych i ciepła
odpadowego z instalacji przemysłowych) lub paliwa niskoemisyjne, a także technologie łącznego wytwarzania energii
elektrycznej, ciepła i chłodu
bezpośrednie,
0
0 -1 +1 0
0
0
0
0 +1 0 +1 0
0
+1 +1 +4
długoterminowe
W zakresie kształtowania pierścieniowej struktury elektroenergetycznych sieci przesyłowych najwyższych napięć
Kierunek działań:
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja elementów systemu przesyłowego o znaczeniu regionalnym (zgodnie z
ustaleniami KPZK 2030):
- (...);
- rozbudowę i modernizację stacji: 400/110 kV Mościska i 220/110 kV Mory oraz dodatkowych inwestycji
niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego obszaru metropolitalnego Warszawy;
- budowę linii 220 kV o relacjach: Miłosna – Warszawa Praga i Miłosna – Warszawa Żerań jako wpięcie w
istniejącą linię Miłosna – Mory;
- budowę stacji 220/110 kV Warszawa Żerań (poprzez rozbudowę istniejącej stacji 110/SN)
bezpośrednie,
-1 -1 -1 0
0
0
0
0
0 +1 0
0 -1
0
-1 0
-4
długoterminowe
W zakresie systemu przesyłowego gazu ziemnego
Kierunek działań:
Realizacja ustalonych w KPZK 2030 inwestycji w przesyłowym systemie magistralnym o znaczeniu krajowym,
umożliwiających dywersyfikację kierunków dostaw gazu i zmniejszających uzależnienie od importu z Rosji:
- rozbudowę gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn (woj. kujawsko-pomorskie) poprzez budowę trzeciego
rurociągu DN 700 (równoległego do istniejących dwóch rurociągów tej relacji), który umożliwi zwiększenie
zdolności przesyłowych systemu z kierunku północnego, w tym z gazoportu w Świnoujściu;
- rozbudowę gazociągu Wronów (woj. lubelskie) – Rembelszczyzna poprzez budowę drugiego rurociągu DN
700/1000 (częściowo równoległego do istniejącego);
- rozbudowę i modernizację tłoczni gazu Rembelszczyzna;
- budowę międzysystemowego gazociągu DN 700 Polska – Litwa;
- (…)
bezpośrednie,
0 -1 0 -1 0
0
0
0
0 +1 0 -1 0
0
0
0 -2
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozbudowa i modernizacja elementów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego o znaczeniu regionalnym i
międzyregionalnym, w tym:
- rozbudowę gazociągów w „pierścieniu” gazowym wokół Warszawy poprzez budowę nowych rurociągów DN
700 (częściowo równoległych do istniejących);
- budowę gazociągów do elektrociepłowni w Warszawie (DN 500) i Pruszkowie (DN 300) oraz Ostrołęce
(gazociąg DN 500 z Zambrowa w woj. podlaskim – odgałęzienie od magistrali „Jamał”);
- budowę gazociągu DN 500 do Radomia – odgałęzienie od magistrali Wronów – Rembelszczyzna
(zlokalizowanego częściowo równolegle do istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia – trasa w trakcie
analiz lokalizacyjnych), umożliwiającego m.in. zasilenie elektrowni w Kozienicach; w perspektywie możliwość
przedłużenia przedmiotowego gazociągu do Piotrkowa Trybunalskiego.
- rozbudowę gazociągu Leśniewice (gmina Gostynin) – Łódź poprzez budowę drugiego rurociągu DN 700
(częściowo równoległego do istniejącego);
- rozbudowę i modernizację tłoczni gazu w Hołowczycach oraz węzłów systemowych, w szczególności węzła
Rembelszczyzna.
bezpośrednie,
0
-1 0
0 -1 0
0
0
0
0 +1 0 -1 0
0
0
-2
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozbudowa i modernizacja gazowego systemu dystrybucyjnego średniego i niskiego ciśnienia, w tym realizację
inwestycji ponadlokalnych:
- budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia: Rojków (gmina Poświętne) – Stanisławów – Królewiec
(gmina Mińsk Mazowiecki), na terenie powiatów: wołomińskiego i mińskiego;
- (…)
bezpośrednie,
0
0
0
0 -1 0
0
0
0
0 +1 0 -1 0
0
0
-1
długoterminowe
W zakresie rozwoju systemu paliw płynnych
Kierunek działań:
Zwiększenie przepustowości istniejących ropociągów poprzez budowę rurociągów równoległych do istniejących
bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

-1

Kierunek działań: Rozbudowa bazy surowcowej Miszewko Strzałkowskie
bezpośrednie,
0
-1 0
0 -1 0
0
0
0
0 +1 0 -1 0
0
0
długoterminowe
Kierunek działań:
Rozbudowa systemu przesyłu produktów naftowych z rafinerii płockiej, w tym realizacja rurociągów paliwowych
równoległych do istniejących ropociągów (poprzez budowę nowych przewodów lub zmianę funkcji obecnych)
bezpośrednie,
0
-1 0
0 -1 0
0
0
0
0 +1 0 -1 0
0
0
długoterminowe
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
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-2

-2

Kierunek działań:
Dostosowanie oczyszczalni ścieków, w aglomeracjach ściekowych powyżej 10 000 RLM do wymagań art. 5.2.
dyrektywy 91/271/EWG, w zakresie podwyższonego usuwania biogenów we wszystkich oczyszczalniach
bezpośrednie,
0
0 +1 +1 0
0
0 +1 0 +1 0
0 +1 0
0
+1
długoterminowe

+7

Spośród analizowanych inwestycji w zakresie rozwoju systemu infrastruktury technicznej najbardziej niekorzystnymi dla środowiska
okazały się przedsięwzięcia o charakterze liniowym, ingerujące w przestrzeń przyrodniczą i powodujące degradację walorów krajobrazowych.
Działania dotyczące rozbudowy, przebudowy i modernizacji elementów systemu przesyłowego o znaczeniu regionalnym (zgodnie z ustaleniami
KPZK 2030) w zakresie systemu energetycznego, czy też w ramach systemu przesyłowego gazu ziemnego są podstawą rozwoju gospodarczego.
Wykorzystanie gazu stanowi korzystniejszą dla środowiska alternatywę, niż spalanie węgla. Jednocześnie inwestycje w energetyce umożliwiają
zmniejszenie niekorzystnych oddziaływań (m.in. na jakość powietrza) poprzez: kogenerację, rozwój odnawialnych źródeł energii, zastosowanie
nowoczesnych dostępnych technologii. Patrząc przez pryzmat ochrony przyrody i konieczności poprawy jakości środowiska abiotycznego należy
uznać, że inwestycje te generują negatywne oddziaływania związane głównie z fragmentacją siedlisk przyrodniczych (okresowe lub trwałe) oraz
przekształceniem krajobrazu. Elementy sieci przesyłowej stanowią zagrożenie dla ciągłości powiązań przyrodniczych. Wprowadzone do Planu
gazociągi w obszarze aglomeracji warszawskiej kolidują z obszarami prawnie chronionymi: parkami krajobrazowymi Mazowieckim i
Chojnowskim, Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, obszarami Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”, „Bagno Całowanie”,
„Dolina Środkowego Świdra”, „Łąki Ostróweckie”. Projektowana linia 400kV Siedlce-Miedzna (zob. Mapa 2) przecina z kolei obszary Natura
2000 „Ostoja Nadliwiecka” oraz „Dolina Liwca”.
Działania związane z dostosowaniem oczyszczalni ścieków, do wymagań europejskich w zakresie podwyższonego usuwania biogenów we
wszystkich oczyszczalniach, pozytywnie wpłyną na środowisko wodno-gruntowe, co przełoży się na poprawę wszystkich komponentów
decydujących o warunkach życia i zdrowia ludzi. Podobnie w przypadku działań w zakresie: rozbudowy i modernizacji istniejących oraz budowy
nowych rozproszonych źródeł energii, w tym przede wszystkim wykorzystujących zasoby energii odnawialnej i niekonwencjonalnej dostrzeżono również przewagę pozytywnych oddziaływań na środowisko. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych będzie
sprzyjało zmniejszeniu negatywnych skutków stosowania tradycyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (energetyki
konwencjonalnej). Rozwój OZE to idea służąca środowisku, która przyczyni się do realizacji pakietu klimatycznego UE, jednakże należy
pamiętać o niekorzystnych oddziaływaniach chociażby farm wiatrowych na zwierzęta (m.in. nietoperze i ptaki), klimat akustyczny czy zdrowie
ludzi.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki rozwoju systemów infrastruktury technicznej w zasadniczy sposób nie zagraża
zasobom, walorom oraz jakości środowiska przyrodniczego. Będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa energetycznego regionu, realizacji
pakietu klimatycznego UE (zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza) oraz poprawie jakości wód powierzchniowych. Z realizacją
inwestycji o charakterze liniowym związane jest zagrożenie dla ciągłości powiązań przyrodniczych i walorów krajobrazowych. Zasadą powinno
być poszukiwanie najlepszego, najmniej ingerującego w środowisko przebiegu inwestycji.

V.

Polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego
1. Cel polityki

Celem Polityki poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego jest ograniczenie zagrożeń
naturalnych (powódź, susza, ruchy masowe i osuwiska) oraz antropogenicznych (w tym awarie przemysłowe) jak również ochrona ludności i
mienia przed tymi zagrożeniami. W Polityce uwzględnione zostały także działania wspierające wzrost bezpieczeństwa publicznego (związane z
obronnością kraju).
2. Kierunki pozainwestycyjne

Zmiany zapisów Polityki polegały zarówno na wprowadzeniu drobnych korekt tekstu, jak i na umieszczeniu dodatkowych kierunków
działań w blokach tematycznych: „zagrożenia powodziowe i występowanie suszy”, „tereny zagrożone ruchami masowymi i osuwiskami” oraz
„bezpieczeństwo publiczne i obronność”. Syntezę potencjalnych oddziaływań zawiera poniższa tabela.
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Tabela 9. Analiza oddziaływań
Kierunki działań

Potencjalne oddziaływanie

Zagrożenia powodziowe i występowanie suszy

Wprowadzenie zakazów i ograniczeń w
użytkowaniu na obszarach zagrożonych
powodzią wyznaczonych w Studium dla
potrzeb planów ochrony
przeciwpowodziowej

-

Uwzględnienie map zagrożenia
powodziowego i ryzyka powodziowego
oraz map zarządzania ryzykiem
powodziowym sporządzanych obecnie
przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

-

-

Dostosowywanie zagospodarowania
terenów nadrzecznych do poziomu
zagrożenia powodziowego, w tym
przeciwdziałanie intensyfikacji
zagospodarowania nadbrzeży Wisły, w
szczególności na odcinku warszawskim

-

-

Wzmacnianie instytucjonalnego
systemu zarządzania kryzysowego,
ostrzegania i prognozowania
zagrożenia oraz likwidacji skutków
powodzi;
Szeroka edukacja prowadząca do
zwiększania świadomości społeczności
lokalnych o zagrożeniach
powodziowych, uwarunkowaniach
bezpieczeństwa powodziowego i
zachowaniach w okresie zagrożenia

-

poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia,
zmniejszenie presji na obszary chronione
(w tym Natura 2000) w dolinach rzek
wynikające z ograniczenia zabudowy,
wzrost świadomości ekologicznej, w
zakresie konieczności ograniczeń w
zagospodarowaniu obszarów zagrożonych
powodzią,
zwiększenie powierzchni wolnej od
zainwestowania na obszarach cennych
przyrodniczo,
korzystny wpływ na ład przestrzenny i
rozwój zrównoważony w regionie (w
dalszej perspektywie czasowej)
korzystny wpływ na siedliska i gatunki,
ochrona bioróżnorodności,
zwiększenie świadomości ekologicznej
oraz społecznej w kwestii ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów zagrożonych
powodzią,
minimalizacja skutków ewentualnych
powodzi,
zmniejszenie presji na środowisko w
dolinach rzecznych,
korzystny wpływ na ład przestrzenny i
rozwój zrównoważony w regionie (w
dalszej perspektywie czasowej)
poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia,
zmniejszenie presji urbanistycznej na
obszary Natura 2000 w dolinie rzeki Wisły,
wzrost świadomości ekologicznej, w
zakresie konieczności ograniczeń w
zagospodarowaniu obszarów zagrożonych
powodzią,
zwiększenie powierzchni wolnej od
zainwestowania na obszarach cennych
przyrodniczo,
korzystny wpływ na różnorodność
biologiczną,
utrzymanie ciągłości korytarzy
ekologicznych (migracyjnych) w dolinach
rzek
poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia,
minimalizacja skutków ewentualnych
powodzi,
zwiększenie świadomości ekologicznej i
społecznej w zakresie uwarunkowań
bezpieczeństwa powodziowego i zachowań
w okresie zagrożenia

Tereny zagrożone ruchami masowymi i osuwiska

Wzmocnienie systemu zarządzania
kryzysowego oraz wspieranie systemu
ratownictwa i służb ratowniczych;
Usprawnienie wczesnego ostrzegania o
zagrożeniach (huraganowe wiatry,
pożary) i ich skutkach

-

poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia,
minimalizacja skutków ewentualnych
ruchów masowych i osuwiskowych,
zwiększenie świadomości społecznej w
zakresie postępowania na wypadek
wystąpienia zagrożenia naturalnego lub
antropogenicznego i po jego wystąpieniu
oraz informacji o aktualnych zagrożeniach

Bezpieczeństwo publiczne i obronność

Zachowywanie stref ograniczonej
wysokości zgodnie z polską normą
PN89/L-49001 w odniesieniu do lotnisk
oraz otoczenia. Ograniczenia

-

wzrost bezpieczeństwa ludności,
zmniejszenie ryzyka wypadków
komunikacyjnych, w tym lotniczych,
korzystny wpływ na krajobraz
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wynikające z funkcjonowania lotnisk
dotyczą również terenów, które
znajdują się w zasięgu lotnisk
wojskowych położonych w sąsiednich
województwach, zlokalizowanych w
pobliżu granicy z województwem
mazowieckim
Konsekwencją realizacji wprowadzonych do Polityki nowych kierunków działań będzie ograniczenie w zagospodarowaniu (głównie
zabudowy) na terenach zlokalizowanych wzdłuż Wisły (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka warszawskiego) oraz bardziej skuteczne,
zorganizowane i szybsze działanie jednostek zarządzających ryzykiem, ratowniczych i ludności cywilnej w czasie występowania zagrożenia
naturalnego (powodzi, osuwisk, huraganów, gradobicia itp.) oraz podczas likwidacji jego skutków. Głównym pozytywnym efektem będzie
zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ograniczenie zainwestowania obszarów narażonych na powódź, które ze względu na wysokie
walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bliskość ośrodka metropolitalnego charakteryzują się wysoką presją urbanizacyjną i rekreacyjną.
Istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa ludzi, w tym zmniejszenie ryzyka wypadków lotniczych, ma zachowanie stref ograniczonej
wysokości w odniesieniu do lotnisk oraz ich otoczenia. Wśród analizowanych potencjalnych oddziaływań znajdują się pozytywne oddziaływania
na: obszary Natura 2000 w dolinie rzeki Wisły, różnorodność biologiczną, ciągłość korytarzy ekologicznych, ład przestrzenny oraz szeroko rozumiany rozwój
zrównoważony w regionie. Ważną kwestią jest też podwyższanie świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców województwa w zakresie
sposobu szukania informacji o zagrożeniach oraz wiedza i umiejętność postępowania na wypadek pojawienia się zagrożeń i po ich wystąpieniu
(usuwanie skutków). Pozyskanie umiejętności prawidłowych zachowań w sytuacjach ekstremalnych jest szczególnie ważne w aspekcie ochrony
życia i mienia.
3. Działania inwestycyjne

Zmiany zapisów analizowanej Polityki polegały na wprowadzeniu nowych kierunków działań w obszarze „zagrożenia powodziowe i
występowanie suszy”.

SUMA (pkt)

Zabytki i dobra materialne

Zdrowie ludzi

Krajobraz

Tereny
zurbanizowane

Tereny otwarte

Gleby

Klimat akustyczny

Powietrze

Jakość

Wody
podziemne

Zasoby

Jakość

Wody
powierzchniowe

Zasoby

Lasy

Jakość

Zasoby

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione, w tym
Natura 2000

Tabela 10. Potencjalne oddziaływania na środowisko

Kierunek działań
Podejmowanie kompleksowych i zintegrowanych działań inwestycyjnych z zakresu podniesienia bezpieczeństwa
powodziowego oraz działań służących osiąganiu i utrzymaniu dobrego stanu wód, z uwzględnieniem zadań
inwestycyjnych zgłoszonych do Master Planu
bezpośrednie,
długoterminowe
skumulowane

-1

-1

-1

0

0

+1

+1

+1

+1

0

0

0

0

0

+1

+1

+3

Kierunek działań
Wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku, polegających na zwiększeniu skuteczności zarządzania falą
powodziową
pośrednie,
śednio- i
długoterminowe

0

+1

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

+1

+1

0

+1

0

+6

Kierunek działań
Racjonalne wykorzystanie technicznych środków ochrony przed powodzią, w tym podniesienie skuteczności
działania i efektywności infrastruktury przeciwpowodziowej oraz zapewnienie odpowiedniej przepustowości
koryta i międzywala
bezpośrednie,
krótko- i
średnioterminowe

-1

-1

-1

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

+1

+1

+1

Wprowadzenie nowych zapisów miało na celu: zwiększenie skuteczności podejmowanych działań, polepszenie bezpieczeństwa z
uwzględnieniem wymogów środowiska i ograniczenie skutków powodzi zarówno dla zdrowia ludzi, środowiska przyrodniczego i kulturowego
oraz działalności gospodarczej. Najwięcej pozytywnych oddziaływań, w tym m.in. na wody, gleby florę, krajobraz wywołają naturalne metody
zwiększające skuteczność zarządzania kryzysowego, wśród których na szczególną uwagę zasługują: odpowiednie kształtowanie pokrycia terenu
sprzyjające zwiększeniu retencji wód i zachowaniu naturalnych terenów podmokłych oraz tworzenie i renaturalizacja polderów zalewowych.
Ważne dla zwiększenia bezpieczeństwa jest też stosowanie dobrych praktyk w formie standardów architektonicznych, urbanistycznych i
budowlanych na terenach o niskiej retencji. Realizacja zadań zawartych w Master Planie oraz zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta
międzywala może skutkować niekorzystnymi oddziaływaniami (szczególnie na etapie wykonywania robót), w tym na obszary chronione oraz
faunę i florę, jednak ogólny wpływ na środowisko tych inwestycji oceniony został pozytywnie. Wynikać to będzie z osiągania i utrzymania
dobrego stanu wód – środowiska życia wielu gatunków roślin i zwierząt.
Realizacja Polityki poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego nie zagraża zasobom,
walorom i jakości środowiska przyrodniczego. Realizacja nowych inwestycji nie będzie prowadziła do istotnych konfliktów, które miałyby
jednostronny negatywny wpływ na zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wystąpi przewaga pozytywnych wpływów na
ekosystemy wodne i od wody zależne.
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VI.

Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich
1. Cel polityki

Celem Polityki rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich jest zrównoważone kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wspieranie
działalności gospodarczej na tych terenach oraz wykorzystanie ich walorów krajobrazowych i kulturowych.
2. Działania pozainwestycyjne

Zapisy kierunków działań utrzymane zostały w tym samym brzmieniu.
3. Działania inwestycyjne

Zmiany w Polityce rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich dotyczyły doprecyzowania kierunku działań związanego z uporządkowaniem
gospodarki odpadami zwierzęcymi i polegały na uwzględnieniu problemu uporządkowania gospodarki nawozami naturalnymi.

SUMA (pkt)

Zabytki i dobra materialne

Zdrowie ludzi

Krajobraz

Tereny
zurbanizowane

Tereny otwarte

Gleby

Klimat akustyczny

Powietrze

Jakość

Wody
podziemne

Zasoby

Zasoby

Jakość

Wody
powierzchniowe

Lasy

Jakość

Zasoby

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione, w tym
Natura 2000

Tabela 11. Potencjalne oddziaływania na środowisko

Kierunek działań
Uporządkowanie gospodarki odpadami zwierzęcymi oraz nawozami naturalnymi, w tym budowa płyt gnojowych i
zbiorników na gnojowicę
długoterminowe
bezpośrednie,
stałe

0

+1

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

+5

Korekta zapisu nie ma większego znaczenia dla ogólnej oceny oddziaływań realizacji ww. kierunku działań, wypełnienie którego skutkować
będzie ograniczeniem zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz pozytywnym oddziaływaniem na bioróżnorodność i zdrowie ludzi.
Prawidłowe gospodarowanie odpadami zwierzęcymi oraz nawozami naturalnymi zmniejsza zagrożenie eutrofizacji zbiorników wodnych oraz
wystąpienia zakwitów i tzw. przyduchy.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich nie zagraża zasobom, walorom oraz
jakości środowiska przyrodniczego. Sprzyja poprawie jakości wód, ochronie bioróżnorodności oraz kształtowaniu warunków i mechanizmów
zrównoważonego rozwoju całego województwa.

VII.

Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska

1. Cel polityki

Celem przyjętych w Polityce kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska kierunków
działań (oraz przyporządkowanych im działań) jest dążenie do równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania
przestrzennego oraz do kształtowania trwałości procesów przyrodniczych, zaspokajających potrzeby społeczne z poszanowaniem zasady
sprawiedliwości międzypokoleniowej. Polityka uzupełniona została o nowe kierunki działań, których realizacja korzystnie wpłynie na stan i
jakość środowiska przyrodniczego oraz na życie i zdrowie mieszkańców województwa.
2. Działania pozainwestycyjne

Wśród zaproponowanych kierunków działań pozainwestycyjnych są zarówno o charakterze prawnym, planistycznym, jak i organizacyjnym.
Ich potencjalne oddziaływanie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12. Analiza oddziaływań.
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu oraz wzrost bioróżnorodności

Regulacja granic Kampinoskiego Parku
Narodowego

- tworzenie zwartych kompleksów siedlisk
przyrodniczych w celu wzmocnienia
skuteczności działań ochronnych,
- sukcesywna eliminacja wszelkich form
zagospodarowania niezwiązanych z ochroną
przyrody,
- wykup nieruchomości w granicach parku,
wykonywanie prawa pierwokupu
nieruchomości zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody,
- zamiana i wymiana gruntów,
- przejęcie przez KPN, w drodze wywłaszczenia,
gruntów narażonych na postępującą degradację
środowiska naturalnego
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Kontynuacja działań w zakresie
utrzymania wysokich walorów
przyrodniczo-krajobrazowych w
sąsiedztwie Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego
Właściwe zarządzanie zasobami
przyrodniczymi i gospodarczymi na
obszarach chronionych poprzez:
- zmianę struktury własności gruntów
Kampinoskiego Parku Narodowego –
wykupy gruntów prywatnych

Analiza rozmieszczenia form ochrony
przyrody na terenie województwa
mazowieckiego, umożliwiającej wskazanie
obszarów niezbędnych do zachowania
ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej,
przyrodniczych obszarów prawnie
chronionych wraz z korektą granic
istniejących obszarów chronionego
krajobrazu - kontynuacja tworzenia sieci
obszarów chronionych

- ochrona walorów krajobrazu Mazowsza,
- utrzymanie ciągłości powiązań w ramach
ekosystemów KPN oraz Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego z otoczeniem przyrodniczym
- zachowanie siedlisk w dobrym stanie oraz
wartości estetycznych i naturalnych form
krajobrazu,
- ochrona walorów przyrodniczych, w tym
różnorodności biologicznej,
- zachowanie ciągłości powiązań obszarów
chronionych z otoczeniem przyrodniczym,
- wzmocnienie skuteczności działań ochronnych,
- pozytywny wpływ na ład przestrzenny,
- skuteczniejsza ochrona gruntów położonych w
granicach parku (własność prywatna), na
których nadal prowadzona jest gospodarka
rolna,
- sukcesywne zwiększanie lesistości (zalesianie
sztuczne i naturalne),
- zatrzymanie procesu postępującego
odwadniania niektórych fragmentów lasów
rezerwatowych oraz spadku poziomu wód
- ochrona różnorodności biologicznej,
- pozytywny wpływ na obszary Natura 2000,
- zachowanie potencjału przyrodniczego regionu,
- wzmocnienie istniejących powiązań
przyrodniczych poprzez ochronę cennych
siedlisk i zbiorowisk (lądowych, wodnych itd.),
- stworzenie sieci korytarzy ekologicznych,
- zachowanie stabilnych warunków wodnych
regionu

Ochrona powierzchni ziemi

Ograniczanie przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub
nieleśne

Zachowanie torfowisk i oczek wodnych
jako naturalnych zbiorników wodnych

- zachowanie potencjału przyrodniczego regionu
oraz naturalnych form krajobrazu,
- ochrona gruntów o najwyższej przydatności do
produkcji rolnej tzw. obszarów żywicielskich,
- zachowanie ciągłości przyrodniczej
- utrzymanie procesów ekologicznych i
stabilności ekosystemów,
- ochrona walorów przyrodniczych, w tym
zachowanie bioróżnorodności,
- zachowanie naturalnych zdolności retencyjnych
obszaru,
- pozytywny wpływ na mikroklimat

Ochrona przed hałasem

Opracowanie map akustycznych dla
odcinków dróg, po których przejeżdża
ponad 3 000 000 pojazdów rocznie,
programów ochrony środowiska przed
hałasem oraz ich realizacja
Opracowanie map akustycznych dla linii
kolejowych, po których przejeżdża ponad
30 000 pociągów rocznie i programów
ochrony środowiska przed hałasem oraz
ich realizacja
Opracowanie map akustycznych dla
lotniska im. Chopina, na którym ma
miejsce ponad 50 000 operacji rocznie i
programu ochrony środowiska przed
hałasem oraz jego realizacja
Stwarzanie sprzyjających warunków do
upowszechniania transportu pasażerskiego
opartego na napędzie elektrycznym
(wykorzystującym urządzenia
magazynujące energię elektryczną)

- poprawa klimatu akustycznego na terenach
zurbanizowanych i w sąsiedztwie szlaków
komunikacyjnych,
- poprawa warunków życia mieszkańców
regionu,
- możliwy negatywny wpływ na walory
krajobrazowe (ekrany akustyczne)

- wykorzystanie energii odnawialnej oraz
poprawa stanu czystości powietrza i
ograniczenie uciążliwości hałasu w obszarach
zabudowy mieszkaniowej,
- poprawa warunków życia mieszkańców,
- zmniejszenie negatywnych oddziaływań na
obszary cenne przyrodniczo
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Analiza oddziaływań nowych i zmienionych pozainwestycyjnych kierunków działań w ramach analizowanej Polityki dowodzi, że ich
realizacja wpłynie korzystnie na utrzymanie ciągłości powiązań przyrodniczych, ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych, jakość
komponentów środowiska, a także przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców regionu.
Ważnym elementem działań ochronnych, zapewniającym niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych, jest regulacja granic
Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiąże się to przede wszystkim z wykupem przez Skarb Państwa prywatnych nieruchomości położonych w
granicach parku. Obecnie niekorzystna struktura własności gruntów ogranicza możliwość prowadzenia skutecznych działań ochronnych oraz
właściwe zarządzanie zasobami przyrodniczymi i gospodarczymi na terenie parku. Korekta granic i zmiana struktury własności pozwoli na
skuteczniejszą ochronę gruntów położonych w jego granicach. Pewne zagrożenie stwarza utrzymująca się stagnacja w procesie wykupu gruntów
oraz ewentualne roszczenia ze strony właścicieli gruntów. Zmiana zapisu kierunku działań z „Powiększenie Kampinoskiego Parku Narodowego”
na „Regulacja granic Kampinoskiego Parku Narodowego” uwzględnia zasadniczy cel ochrony parku jakim jest zachowanie przyrody w
niezmienionym stanie. Tworzenie zwartych kompleksów siedlisk przyrodniczych KPN pozwoli na zmniejszenie presji oraz wzmocnienia
skuteczności prowadzonych działań ochronnych.
Zaproponowany w projekcie Planu kierunek działań dotyczący powiększenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego uległ korekcie z uwagi
na brak akceptacji społecznej. Nowy zapis obejmuje kontynuację działań, mających na celu utrzymanie wysokich walorów przyrodniczokrajobrazowych, zarówno w granicach parku, jak i w jego sąsiedztwie. Taki sposób ujęcia działania umożliwia zachowanie trwałości procesów
przyrodniczych, ochronę różnorodności biologicznej na terenie parku oraz wzmocnienie powiązań z sąsiadującymi obszarami cennymi
przyrodniczo. Jednocześnie kierunki ochrony i kształtowania struktury przestrzennej w Bolimowskim Parku Krajobrazowym (w tym strefy
optymalizacji granic), wskazuje obowiązujący plan ochrony, którego zapisy muszą być respektowane.
Ważne znaczenie dla środowiska, w tym dla ochrony powierzchni ziemi, mają działania zmierzające do ograniczenia przeznaczania gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne. Podejmowanie działań mających na celu ochronę istniejących kompleksów leśnych przed
zmianą przeznaczenia oraz ich fragmentacją sprzyjać będzie trwałości siedlisk leśnych i zachowaniu bioróżnorodności. Ochrona najżyźniejszych
zasobów glebowych i zapobieganie ich rozdrobnieniu sprzyjać będzie zachowaniu potencjału przyrodniczego dla produkcji zdrowej żywności.
Dla zachowania wyjątkowych układów przyrodniczych i siedlisk korzystna będzie realizacja ustaleń związanych z ochroną torfowisk,
obszarów mokradłowych, naturalnych oczek wodnych, które są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Obszary te pełnią ważną rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu całych ekosystemów i krajobrazów, w szczególności w kształtowaniu odpowiednich warunków gruntowowodnych regionu (i zasobów wodnych). W związku z tym istnieje pilna potrzeba ich ochrony i zabezpieczenia przed zniszczeniem.
Utrzymywanie właściwych stosunków wodnych, tradycyjne metody gospodarowania – to elementy służące ochronie tych szczególnie
wartościowych pod względem przyrodniczym obszarów.
W celu zmniejszenia uciążliwości akustycznych dla ludności, proponowane kierunki działań pozainwestycyjnych dotyczą wykonania map
akustycznych dla terenów zagrożonych hałasem drogowym, kolejowym oraz dla terenów przy lotniskowych. Opracowanie na ich podstawie
programów ochrony środowiska, następnie wdrażanie i ich realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców regionu.
Na podstawie wyników analizy zmienionych zapisów Planu można stwierdzić, że znaczne korzyści dla środowiska przyniesie realizacja
ustaleń w zakresie upowszechniania ekologicznych środków transportu. Tworzenie sprzyjających warunków do wdrażania transportu
pasażerskiego w oparciu o napęd elektryczny przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym dwutlenku węgla) i
gleby oraz hałasu. Tego typu ekoinnowacyjne rozwiązania wpłyną na poprawę warunków życia zwłaszcza mieszkańców miast oraz zmniejszą
presję komunikacyjną na środowisko przyrodnicze.
3. Działania inwestycyjne

Uwzględnione w analizowanej Polityce dwa nowe kierunki działań dotyczą ochrony walorów środowiska, przyrody, krajobrazu i wzrostu
bioróżnorodności oraz zakresu ochrony przed hałasem. W tabeli wskazano możliwe interakcje pomiędzy kierunkami działań, a komponentami
środowiska.
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SUMA (pkt)

Zabytki i dobra materialne

Zdrowie ludzi

Krajobraz

Tereny
zurbanizowane

Tereny otwarte

Gleby

Powietrze

Klimat akustyczny

Jakość

Wody
podziemne

Zasoby

Jakość

Wody
powierzchniowe

Zasoby

Lasy

Jakość

Zasoby

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione, w tym
Natura 2000

Tabela 13. Potencjalne oddziaływania na środowisko

Kierunek działań:
Ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu oraz wzrost bioróżnorodności
Zagospodarowanie brzegów Wisły w Warszawie w zgodzie z wymogami ochrony wartości przyrodniczych i
dziedzictwa kulturowego
pośrednie, stałe,
0
0
-1 -1 -1 0
0
0
0
0 -1 0
+1
+1 +1
-1
długoterminowe
Kierunek działań:
Ochrona przed hałasem
Lokalizowanie elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od terenów zurbanizowanych (szczególnie
mieszkaniowych)
pośrednie, stałe,
0
0
0
0
-1
-1
0
0
-1 -1 0
0
0
+1 -1
0
-4
długoterminowe

W przypadku realizacji działań inwestycyjnych naczelną zasadą jest utrzymanie równowagi między rozwojem społeczno-gospodarczym, a
dobrym stanem zasobów środowiska przyrodniczego (w tym bioróżnorodności) oraz zachowanie walorów krajobrazowych i kulturowych.
Wśród zaplanowanych w ramach analizowanej Polityki i podlegających ocenie kierunków działań, jest zagospodarowanie brzegów Wisły na
odcinku warszawskim. Międzywale Wisły to obszar bardzo cenny przyrodniczo (obszar Natura 2000), zwłaszcza prawy brzeg z unikalnymi
lasami łęgowymi i naturalnym układem brzegowym. Różnorodność siedlisk nadrzecznych decyduje o gniazdowaniu i żerowaniu wielu gatunków
ptaków (w tym chronionych) oraz innych zwierząt: wodnych, wodno-błotnych i lądowych. W analizie potencjalnych oddziaływań uwzględniono
zapisy zawarte w dokumentach planistycznych dla miasta Warszawy m.in. w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego z dnia 7 października 2010 r.. Zgodnie ze studium zagospodarowanie nadbrzeży Wisły powinno przebiegać „w sposób
umożliwiający dostęp publiczny do rzeki, poprzez utworzenie przystani rzecznych, plaż o zagospodarowaniu rekreacyjno-wypoczynkowym,
bulwarów nadwiślańskich o charakterze ciągów spacerowo-rowerowych (Aleja nad Wisłą) i innych miejsc ogólnodostępnych”. Siła
negatywnych oddziaływań uzależniona będzie od rodzaju i zakresu prowadzonych prac. Z uwagi na charakter terenu realizacja prowadzonych
działań powinna przebiegać w zgodzie z wymogami ochrony wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz w dostosowaniu do
warunków ochrony powodziowej. Niezagospodarowanie tych terenów może też mieć negatywne konsekwencje: zaśmiecanie, niekontrolowane
korzystanie z nabrzeża, podmywanie brzegów podczas okresowych wezbrań wody, itp.
Realizacja inwestycji w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych wiąże się z wieloma kontrowersjami, co powoduje liczne protesty
społeczne. Brak akceptacji dla tego typu inwestycji związany jest z możliwością wystąpienia negatywnych oddziaływań m.in. emisji hałasu i
promieniowania, przeobrażeń w krajobrazie czy zagrożeń dla wielu gatunków ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk. Żywiołowy rozwój
energetyki wiatrowej przy braku uregulowań prawnych w zakresie lokalizacji takich elektrowni w odpowiedniej odległości od gospodarstw
domowych, może stwarzać potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Jednocześnie z uwagi na szereg zobowiązań w odniesieniu do
rozwoju energetyki (Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku), zasadnym jest budowa nowych instalacji służących do pozyskiwania energii z
odnawialnych źródeł m.in. z siły wiatru. Ponadto są to instalacje, które redukują emisję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
W celu likwidacji lub minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu turbin wiatrowych na zdrowie ludzi, oprócz zachowania
odpowiedniej odległości, wskazuje się na potrzebę ograniczeń w zakresie potencjalnego ryzyka zdrowotnego. W tym celu wskazane byłoby
wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji wysokiej jakości rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, pozwalające na
utrzymanie odpowiednich standardów (m.in. akustycznych). Ponadto zgodnie z zapisami 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, w
przypadku tego typu inwestycji, wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która powinna uwzględniać
konkretne uwagi i potrzeby mieszkańców regionu.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy
standardów środowiska wpłynie pozytywnie na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludzi. Niekorzystne oddziaływania dotyczyć mogą
działań ingerujących w środowisko przyrodnicze. Związane będą z budową farm wiatrowych (mimo łagodzenia uciążliwości przez stosowanie
odpowiednich odległości) oraz zagospodarowaniem brzegów Wisły.

VIII.

Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej

1. Cel polityki

Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej ma na celu ochronę oraz rewaloryzację
zespołów i obiektów charakteryzujących się dużą wartością kulturową i historyczną. Wyznaczone w jej zakresie działania inwestycyjne i
pozainwestycyjne przyczynią się do zachowania i umacniania tożsamości kulturowej, jak również zwiększenia atrakcyjności regionu m.in. pod
względem kulturowym.
2. Działania pozainwestycyjne

Wprowadzone zmiany w Polityce stanowią uzupełnienie dotychczasowych zapisów, których analizę oddziaływań na środowisko
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 14. Analiza oddziaływań.
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu



Eksponowanie w strukturze przestrzennej
najcenniejszych zasobów dziedzictwa regionu
(zwłaszcza obszaru historycznego centrum Warszawy
wpisanego na Listę UNESCO oraz obszarów
uznanych za pomnik historii: Warszawa (...),
Żyrardów (..) oraz podniesienie rangi obiektów o
wysokich walorach architektonicznych i kulturowych
m.in. poprzez rozszerzenie listy miejsc objętych
statusem pomnika historii o Obszar Twierdzy Modlin
(jako park kulturowy), historyczne centrum Płocka,
historyczny zespół urbanistyczny Czerwińska oraz
Zespół Zabytkowych Cmentarzy Wyznaniowych
na Powązkach w Warszawie, śródmiejski układ
urbanistyczny Radomia i Siedlec, zespół
urbanistyczno-krajobrazowy Iłży, zespół
urbanistyczny Szydłowca
Kształtowanie i ochrona systemu krajobrazów
kulturowych zachowujących tożsamość kulturową i
walory tradycyjnego krajobrazu w tym poprzez
wykorzystanie formy ochrony prawnej (…)
oraz obszarów postulowanych do objęcia tą formą
ochrony:
Twierdzy Modlin; obszaru wokół Zamku w Liwie;
obszaru Czersk – Góra Kalwaria; obszaru Iłża –
Sienno; Parku Kulturowego im. M. Chełmońskiego;
Parku Kulturowego „Szwedzkie Góry”; Parku
Kulturowego Uzdrowiskowy Otwock; Parku
Kulturowego Reduta 1939; Parku Kulturowego
Folkloru Kołbielskiego (…)



-

-

pozytywny wpływ na zabytki i inne
dobra materialne, krajobrazy
Mazowsza oraz ład przestrzenny,
korzystny wpływ na komponenty
środowiska (mało istotny) wynikający
z kształtowania tożsamości
kulturowej i postaw
prośrodowiskowych mieszkańców,
(podnoszenie świadomości
ekologicznej)

zachowanie i odtwarzanie terenów
zieleni miejskiej (parki, ogrody
zieleńce itp.),
pozytywny wpływ na krajobraz oraz
ład przestrzenny Mazowsza

Kształtowanie tożsamości regionalnej i budowanie klimatu społecznej akceptacji dla ochrony zasobów
dziedzictwa kulturowego

Kreowanie ośrodków budowania tożsamości
kulturowej regionu: Brochów, Brok, Chlewiska,
Ciechanów, Czarnolas, Czersk, Czerwińsk, Góra
Kalwaria, Iłża, Kadzidło, Korczew, Kozienice, Liw,
Łyse, Maciejowice, Modlin, Myszyniec,
Niepokalanów, Opinogóra, Orońsko, Ostrołęka,
Otwock, Płock, Przysucha, Pułtusk, Radom, Sanniki,
Siedlce, Sierpc, Solec nad Wisłą, Sucha, Sycyna,
Szydłowiec, Ślężany, Warszawa, Wyszków, Węgrów,
Wyszogród, Zwoleń, Żelazowa Wola, Żyrardów

- kształtowanie postaw
prośrodowiskowych, skutkujące
poszanowaniem dóbr kulturowych i
walorów przyrodniczych,
- korzystne oddziaływania na środowisko
będą również wynikiem podnoszenia
świadomości ekologicznej społeczności
lokalnych,
- nie przewiduje się niekorzystnego
wpływu na środowisko

Realizacja wskazanych kierunków działań przyczyni się do kształtowania tożsamości kulturowej i świadomości ekologicznej
społeczeństwa, wywierając jednocześnie pozytywny wpływ na zabytki i inne dobra materialne poprzez rozszerzenie katalogu obiektów
(miejscowości: Sycyna, Zwoleń oraz parków kulturowych: Park Kulturowy Uzdrowiskowy Otwock, Park Kulturowy Reduta 1939 i Park
Kulturowy Folkloru Kołbielskiego). Oddziaływanie na komponenty środowiska będzie korzystne, zwłaszcza w kontekście działań o charakterze
organizacyjnym dotyczących zachowania i odtwarzania terenów zieleni miejskiej.
3. Działania inwestycyjne

W przypadku działań inwestycyjnych nastąpiło uzupełnienie treści jednego z kierunków działań o dodatkowy przedmiot ochrony
dziedzictwa kulturowego regionu – zespoły budowlane.

SUMA (pkt)

Zabytki i dobra materialne

Zdrowie ludzi

Krajobraz

Tereny
zurbanizowane

Tereny otwarte

Gleby

Powietrze

Klimat akustyczny

Jakość

Wody
podziemne

Zasoby

Jakość

Wody
powierzchniowe

Zasoby

Lasy

Jakość

Zasoby

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione, w tym
Natura 2000

Tabela 15. Potencjalne oddziaływania na środowisko

Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu
Kierunek działań:

Rewitalizacja i zabezpieczenie obiektów, zespołów budowlanych i układów urbanistycznych – wskazane
objęcie ochroną prawną Fabryki Papieru i całego kompleksu przyfabrycznego osiedla robotniczego Mirków
w Konstancinie-Jeziornej
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pośrednie, stałe,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

+2

Działania inwestycyjne podejmowane w ramach wyżej wymienionego kierunku będą miały pozytywny wpływ na zabytki i dobra
materialne oraz krajobraz terenów zurbanizowanych (krajobraz kulturowy). W szerszym zakresie przyczynią się do zachowania i umacniania
tożsamości kulturowej oraz zwiększenia atrakcyjności regionu.
Podsumowując, realizacja Zintegrowanej polityki opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej nie zagraża
zasobom, walorom i jakości środowiska przyrodniczego. Sprzyja ochronie i kształtowaniu harmonijnych krajobrazów przyrodniczo-kulturowych.

IX. Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa
1. Cel polityki

Kierunki działań mające swoją realizację w ramach Polityki wzrostu atrakcyjności turystycznej, skierowane są do obszarów o
zróżnicowanych predyspozycjach do rozwoju form turystyki. Przejawia się w to również w zróżnicowaniu oddziaływania na środowisko działań
pozainwestycyjnych oraz inwestycyjnych, których celem jest stworzenie warunków do rozwoju turystyki oraz rekreacji i wypoczynku dla
mieszkańców regionu.
2. Działania pozainwestycyjne

Potencjalne oddziaływania realizacji nowego, jak i rozszerzenie dotychczasowych kierunków działań, w których dominują działania o
charakterze nie inwestycyjnym, przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 16. Analiza oddziaływań
Kierunek działań
Szeroka promocja atrakcji turystycznych
regionu (m. in. poprzez ich
oznakowanie)

Potencjalne oddziaływania
-

Wspieranie działalności organizacji turystycznych oraz tworzenia i
rozwoju klastrów turystyki
-

Współpraca pomiędzy sąsiadującymi jednostkami samorządu terytorialnego,
szczególnie w zakresie realizacji
szlaków turystycznych oraz szlaków:
Gotyku
Ceglanego,
Romańskiego,
Literackiego, Książąt Mazowieckich,
Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej,
Łódzkiej Magistrali Rowerowej i innych
tras ponadregionalnych, w tym szlaków
architektury drewnianej

wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców
regionu i podniesienie świadomości kulturowej i
ekologicznej (dzięki promocji), która przyczynia się
do dbałości o walory przyrodnicze i kulturowe
(turystyczne),
pozytywny wpływ na krajobraz terenów otwartych,
miast oraz zieleń miejską,
mogą sprzyjać ochronie powiązań przyrodniczych z
korytarzami ekologicznymi, obszarami Natura 2000
promocja walorów przyrodniczych regionu i
podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców i turystów
tworzenie zielonych miejsc pracy (np. w
agroturystyce),
możliwy wzmożony ruch turystyczny równoległy do
rozwoju klastra turystycznego – lokalne
niekorzystne oddziaływania na środowisko
przyrodnicze
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków
realizacji turystycznej i komunikacyjnej
infrastruktury (trasy rowerowe, szlaki, ścieżki) m.in.
przez wybór odpowiedniej lokalizacji i przebiegu
szlaków

Realizacja działań pozainwestycyjnych Polityki może przyczynić się do tworzenia zielonych miejsc pracy oraz promocji i rozwoju turystyki
w regionie, a tym samym podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów. Wspieranie działalności organizacji turystycznych
oraz tworzenia i rozwoju klastrów turystyki może przyczynić się lokalnie do zwiększenia ruchu turystycznego, a tym samym intensyfikacji presji
na środowisko w rejonie oddziaływania klastra. Jednakże pozainwestycyjne kierunki działań generują głównie pozytywne oddziaływania,
ograniczając niekorzystne wpływy turystyki na środowisko przyrodnicze.
3. Działania inwestycyjne

W przypadku kierunków inwestycyjnych wymienione poniżej działania zostały uszczegółowione. Ich potencjalne oddziaływanie na
poszczególne komponenty środowiska przedstawia poniższa tabela.
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SUMA (pkt)

Zabytki i dobra materialne

Zdrowie ludzi

Krajobraz

Tereny
zurbanizowane

Tereny otwarte

Gleby

Klimat akustyczny

Powietrze

Jakość

Wody
podziemne

Zasoby

Zasoby

Jakość

Wody
powierzchniowe

Lasy

Jakość

Zasoby

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione, w tym
Natura 2000

Tabela 17. Potencjalne oddziaływania na środowisko

W Warszawie, Radomiu i Płocku – miastach o szczególnych uwarunkowaniach do rozwoju turystyki kulturowej i
biznesowej o znaczeniu krajowym, a nawet międzynarodowym
Kierunek działań:
Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Wisłą (z wyłączeniem obszarów zagrożonych powodzią)
bezpośrednie,
-1 -1 0 0 0
0 -1 0
0
0 -1 -1 -1
+1
0 +1 -4
długoterminowe
W zakresie zagospodarowania służącego rozwojowi turystyki wypoczynkowej
Kierunek działań:
Zwiększenie ilości bazy noclegowej turystyki wiejskiej, w tym agroturystycznej o wysokim standardzie
pośrednie, średnioi długoterminowe

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

+3

W zakresie zagospodarowania służącego rozwojowi turystyki wypoczynkowej
Kierunek działań:
Poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym podniesienie stanu czystości rzeki i jezior i innych zbiorników wodnych
pośrednie, zmienne,
długoterminowe

+1

+1

+1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

+1

0

+6

Na potrzeby rozwoju turystyki zdrowotnej
Kierunek działań:
Budowa i rozwój ośrodków rekreacyjno-leczniczych (przede wszystkim ośrodków odnowy biologicznej, w tym SPA oraz
basenów termalnych m. in. w Mszczonowie i Gostyninie)
pośrednie, średnio0
i długoterminowe

0

0

0 0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

+1

Realizacja wyżej wymienionych kierunków działań inwestycyjnych wpłynie korzystnie na krajobraz terenów zurbanizowanych, będzie
porządkować przestrzeń oraz łagodzić presję na środowisko. Niekorzystne oddziaływania na (lokalnie, tereny inwestycji oraz ich bliskiego
otoczenia), będą częściowo równoważone oddziaływaniami pozytywnymi będącymi następstwem rozwoju infrastruktury technicznej z korzyścią
dla ochrony środowiska, poprawy dostępu do dóbr i usług w ramach tworzenia zwartych struktur przestrzennych
Podsumowując należy stwierdzić, realizacja Polityki wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa nie będzie wpływać niekorzystnie na
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego Mazowsza. Działania przyczynią się do rozwoju infrastruktury kulturalno-turystycznej i
rekreacyjnej oraz do udostępnienia walorów kulturowych i przyrodniczych.

4. Podsumowanie










Powyższa analiza skutków wpływu na środowisko zmian zapisów w projekcie Planu wprowadzonych w wyniku uzgodnień i opinii oraz
konsultacji społecznych (po opracowaniu Prognozy do projektu Planu z maja 2013 roku), odnosi się do skorygowanych lub uzupełnionych
treści istniejących oraz nowowprowadzonych kierunków działań (kierunków pozainwestycyjnych i inwestycyjnych) w poszczególnych
politykach przestrzennych. Zmiany te wynikały m.in. z potrzeby zmniejszenia potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko
przyrodnicze (np. dotyczących obszarów i obiektów chronionych) oraz konieczności poprawy jakości poszczególnych komponentów
środowiska, determinujących warunki życia ludzi i poprawę bezpieczeństwa.
W ujęciu przekrojowym zmiany w projekcie Planu obejmowały 39 działań pozainwestycyjnych o charakterze organizacyjnym,
planistycznym i prawnym oraz 40 działań inwestycyjnych, głównie z zakresu infrastruktury transportowej i technicznej.
Realizacja kierunków działań przyporządkowanych politykom przestrzennym, w aktualnym brzmieniu nie zagraża zasobom, walorom oraz
jakości środowiska przyrodniczego. Ich potencjalnie negatywne skutki (np. w czasie realizacji) będą docelowo równoważone pozytywnymi
oddziaływaniami na środowisko jako całość oraz na poszczególne komponenty (poprawa jakości). Przeprowadzona analiza ustaleń Planu,
które zostały zmienione lub uzupełnione potwierdza fakt, że docelowo nie będą zwiększały presji na środowisko.
Z uwagi na specyfikę Planu województwa (duży stopień uogólnienia) trudne jest dokonanie szczegółowej oceny oddziaływania na
środowisko inwestycyjnych kierunków działań, składających się z szeregu działań – inwestycji. Ocena taka, w odniesieniu do
poszczególnych przedsięwzięć, będzie wykonana w ramach odrębnych procedur na etapie przedinwestycyjnym. Uwzględni uwarunkowania
wynikające z konkretnej, optymalnej lokalizacji, możliwych do zastosowania alternatywnych rozwiązań technicznych i technologicznych, a
także ewentualnych działań kompensacyjnych.
Analiza potencjalnych oddziaływań pozwala stwierdzić, iż ustalone w Planie działania inwestycyjne w zasadniczy sposób nie zagrażają
zasobom i jakości środowiska przyrodniczego. Lokalnie istnieje możliwość zagrożenia ciągłości korytarzy ekologicznych i spójności
obszarów chronionych (w przypadku inwestycji infrastrukturalnych).
Najwięcej pozytywnych wpływów na środowisko będzie skutkiem realizacji zapisów Polityki kształtowania i ochrony zasobów i walorów
przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska oraz Polityki poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu
bezpieczeństwa publicznego. Jest to związane z wdrożeniem wielu inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska (wód,
powietrza gleb) oraz mających na celu ochronę przed hałasu. Zmiany zapisów Planu w zakresie tych polityk wpłyną korzystanie oraz będą
sprzyjać ochronie zasobów i walorów przyrodniczych oraz bezpieczeństwu powodziowemu.
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