
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o sposobie wykorzystania: 

1. ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 

2. opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz organu, o którym 

mowa w art. 45 ustawy Prawo ochrony środowiska 

3. wyników udziału społeczeństwa, o którym mowa w art. 43 ust. 2, 

a w przypadku przeprowadzenia postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko – równieŜ wyników 

konsultacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

4. informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy 

realizacji postanowień dokumentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Zgodnie z art. 44 ust. 2. ustawy Prawo ochrony środowiska do przyjętego dokumentu 

- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 załącza się następujące 

informacje: 

1. Informacja o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko 

 

Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku 2020 stanowiły  zapisy art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, 

poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Wymagany zakres i stopień szczegółowości 

informacji wymaganych w Prognozie określony został przez: 

− Wojewodę Mazowieckiego - pismo WŚR-I-6614/56/05 z dnia 26.10.2005 r., 

− Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie - pismo ZNS.7170-

2192-167/05.EG z dnia 10.10.2005 r. 

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w Mazowieckim 

Biurze Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie w Oddziale 

Terenowym w Ciechanowie przy współudziale eksperta zewnętrznego – dr BoŜeny 

Degórskiej. ZałoŜeniem metodycznym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 

była ścisła współpraca zespołu autorskiego Prognozy i zespołu koordynującego prace nad 

Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. W tej sytuacji moŜliwe było 

uwzględnianie na etapie sporządzania projektu Strategii licznych rozwiązań korzystnych z 

punktu widzenia funkcjonowania środowiska i jakości Ŝycia oraz weryfikacja ustaleń 

dokumentu podczas wspólnych dyskusji obu zespołów. Wykorzystana została wiedza zespołu 

w zakresie warunków przyrodniczych regionu i znajomość tworzonego dokumentu Strategii.  

Weryfikacja projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2020 dotyczyła głównie doprecyzowania działań 

przyporządkowanych poszczególnym celom pośrednim, w tym m.in.: 

− celu 3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy w zakresie 

ograniczenia presji urbanistycznej na tereny cenne przyrodniczo pełniące funkcje 

klimatyczne, biologiczne, regenerujące i zasilające wewnątrzmiejskie zespoły 

biocentryczne i hydrologiczne,  
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− celu 4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych w zakresie 

uporządkowania gospodarki odpadami poprzez realizację działań ujętych w wojewódzkim, 

powiatowych i gminnych planach gospodarki odpadami. 

W związku z powyŜszym prognoza oddziaływania na środowisko nie 

zawiera rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Strategii. Odnosi się 

natomiast do alternatywnych scenariuszy rozwoju Mazowsza tj. optymistycznego – 

„Triumfujące Mazowsze” i pesymistycznego „Przegrane Mazowsze”. W związku 

z zamieszczeniem ich w projekcie Strategii, traktowano je jako hipotetyczne warianty 

rozwoju regionu, które takŜe poddano syntetycznej ocenie, uznając za rozwiązania 

alternatywne do scenariusza realistycznego. Przedmiotem zasadniczej oceny w Prognozie jest 

wymieniony scenariusz realistyczny – „Spójne Mazowsze”, którego dotyczą określone cele 

i priorytety rozwoju województwa oraz instrumenty i ramy finansowe realizacji Strategii. 
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2. Informacja o sposobie wykorzystania opinii i uzgodnień organu ochrony 

środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 45 ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

 

Zakres merytoryczny Prognozy uwzględnia szczegółowe wytyczne Wojewody 

Mazowieckiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz 

zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego 

starano się w nieco szerszym zakresie uwzględniać wpływ skutków ustaleń projektu 

zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 na obszary 

NATURA 2000, poświęcając temu problemowi odrębny punkt - 7.4. Oddziaływania na 

obszary Natura 2000. Są to obszary o szczególnie cennych i zagroŜonych elementach 

róŜnorodności biologicznej wyselekcjonowane zgodnie z przyjętymi dyrektywami Unii 

Europejskiej (Ptasią – o ochronie dzikich ptaków, Siedliskową – w aspekcie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory). Na Mazowszu wyznaczono dotychczas 9 obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (OSO), do których naleŜą: Dolina Dolnego Bugu, Dolina 

Środkowej Wisły, Dolina Liwca, Dolina Pilicy, Dolina Omulwi i Płodownicy, Małopolski 

Przełom Wisły, Puszcza Biała, Puszcza Kampinoska, Puszcza Piska. Wśród projektowanych 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) znajduje się 14 obszarów. Lista potencjalnych 

obszarów sieci Natura 2000 nie jest zamknięta, wiele cennych obszarów zgłoszonych zostało 

przez organizacje pozarządowe (tzw. Shadow List). 

Wojewoda Mazowiecki po analizie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 

do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko pozytywnie zaopiniował 

przedstawione opracowania (pismo WŚR.I.łk.0717/71/06 z dnia 25 maja 2006 roku). 

W opinii sanitarnej (ZNS.7170-1288-118/06.EG z dnia 17 maja 2006 

roku) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie wskazano na 

szczególną rangę problemów dotyczących kształtowania układów drogowych często 

przechodzących przez tereny z intensywną zabudową mieszkaniową, gdzie zabezpieczenia 

akustyczne nie zawsze mogą doprowadzić do zachowania standardów jakości środowiska. 

Wskazano równieŜ problem utylizacji odpadów medycznych stanowiących istotne 

oddziaływanie na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Opinia nie zawiera natomiast 

wniosków dotyczących konieczności zmiany poszczególnych zapisów Strategii. 
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3. Informacja o sposobie wykorzystania wyników udziału społeczeństwa, 

o którym mowa w art. 43 ust. 2, a w przypadku przeprowadzenia 

postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko – 

równieŜ wyników konsultacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Prawo 

ochrony środowiska 

 
W Prognozie uwzględniono wyniki konsultacji społecznych, 

zebranych podczas dyskusji publicznej nad projektem Strategii. Proces uspołecznienia 

Strategii rozpoczęto 26 kwietnia 2005 roku na konferencji pn. „Mazowsze dziś i jutro”, 

zorganizowanej w ramach I Forum Mazowieckiego, na której zaprezentowano ZałoŜenia 

Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Ponadto od 20 maja (po 

wydaniu obwieszczenia oraz zawiadomienia Marszałka Województwa) do 17 października 

2005 roku wszyscy zainteresowani mogli składać wnioski i propozycje dotyczące rozwoju 

regionu.  

Wśród zgłoszonych wniosków dominują wnioski z zakresu 

infrastruktury transportowej oraz infrastruktury ochrony środowiska (m.in. przebudowa, 

modernizacja oraz budowa odcinków dróg gminnych, wojewódzkich, krajowych, budowa 

przepraw mostowych, budowa odcinków linii kolejowych, modernizacja i budowa sieci 

wodociagowo-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, budowa zakładów unieszkodliwiania 

odpadów, ochrona sieci korytarzy ekologicznych). Oprócz spotkań seminaryjnych i debat 

środowiskowych do szerokich konsultacji społecznych wykorzystano takŜe łącza internetowe, 

umoŜliwiając wypowiedzenie się na temat projektu zaktualizowanej Strategii zamieszczonego 

na stronie www.mazovia.pl.  

Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został 

przekazany uczestnikom konsultacji społecznych odbywających się w dniach 27 - 28 marca 

2006 r. w Jachrance. Ponadto prognoza oddziaływania na środowisko była przedmiotem 

dyskusji w gronie ekspertów z dziedziny ochrony środowiska współpracujących przy 

aktualizacji Strategii. 

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna na 

posiedzeniu w dniu 27 marca 2006 r. wyraziła pozytywną opinię rekomendując przyjęcie 

opracowania Zarządowi Województwa (zatwierdzone w dniu 4 kwietnia 2006 r.).  
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Z uwagi na geograficzne połoŜenie regionu (województwo nie ma 

charakteru przygranicznego) nie występuje konieczność przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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4. Informacja o sposobie wykorzystania informacji o metodach i częstotliwości 

przeprowadzania analizy realizacji postanowień dokumentu 

 
Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami ewaluacja Strategii będzie przebiegać według 

następującej procedury metodyczno-organizacyjnej: 

� Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego będzie 

powiązane z monitorowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego i powierzone wyspecjalizowanej w tym zakresie 

jednostce.  

� Proces monitorowania Strategii będzie miał charakter ciągły, składając się z trzech 

faz: monitoringu stanu, działań oraz realizacji celów. Poszczególne fazy monitoringu 

będą prowadzone z zachowaniem tej sekwencji, przy czym monitoring stanu i działań 

w sposób permanentny, a realizacji celów w sposób cykliczny. Taki układ zapewni 

moŜliwie pełną, bieŜącą informację na temat ogólnej kondycji społeczno-gospodarczej 

regionu oraz zrealizowanych, podjętych lub planowanych przez władze samorządu 

województwa działaniach i przedsięwzięciach. 

� Podstawą ewaluacji Strategii będzie diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa oraz ocena stopnia realizacji celów Strategii.  

� Analiza statystyczna regionu będzie wykonana w ujęciu statyczno-dynamicznym, 

według opracowanego zestawu wskaźników statystycznych, przyjmując za punkt 

odniesienia dane z 2004 roku, w adekwatnym przekroju terytorialnym z dostępnych 

źródeł. ZałoŜono płynną modyfikację przyjętej listy wskaźników, w miarę 

kompletowania regionalnej bazy danych (SIP) oraz moŜliwości pozyskania nowych 

informacji ze statystki publicznej.  

� Ocena stopnia realizacji celów Strategii będzie dokonana w układzie hierarchicznym, 

począwszy od kierunków działań poprzez cele pośrednie, strategiczne i cel nadrzędny. 

W ocenie tej za podstawę analiz zostaną przyjęte wskaźniki (mierniki) bezpośrednio 

korespondujące z zakresem kierunków działań oraz informacje z ich realizacji, 

przekazywane przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego i podległe 

jednostki.  

� Narzędziem podstawowym monitorowania realizacji Strategii będzie Mazowiecki 

System Informacji Przestrzennej, umoŜliwiający dostęp do aktualnych danych 

pochodzących z róŜnych źródeł (w tym GUS, US). 
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� Efekty monitoringu, w postaci zbiorczego raportu z ewaluacji mid-term Strategii, po 

konsultacji z gronem eksperckim Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, będą przedkładane władzom województwa w cyklu 2-letnim, 

najpóźniej do końca drugiego kwartału w roku sprawozdawczym. Następnie po 

uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa będą przedkładane pod debatę Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego. 

� W dłuŜszej perspektywie czasowej, jednak nie częściej niŜ co 4 lata, dodatkowej 

ocenie zostanie poddana realizacja celów strategicznych wraz z celem nadrzędnym, co 

będzie dopełnieniem monitoringu cyklicznego.  

 


