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 Prognoza oddziaływania na środowisko „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego” została  sporządzana w 2004r.  stosownie do obowiązującej 
wówczas  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U  z 2001r. Nr 
62, poz.627 z późn. zmianami).  
 Dokument ten obejmuje analizę zgodności celów i ustaleń Planu z uwarunkowaniami 
przyrodniczymi, a takŜe określa sposób rozwiązywania problemów przyrodniczych   
w wyniku realizacji ustaleń Planu. 
 Procedura i zakres opracowania prognozy wynikała z postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów zapisanych  w.w. 
ustawy. Stosownie do art. 42 ust.1 oraz art. 381 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
zakres i stopień szczegółowości  prognozy określony został przez Wojewodę Mazowieckiego. 
 Sporządzona  Prognoza oddziaływania na środowisko „Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” jest wypełnieniem treści art. 41 ust.2. ustawy 
Prawo ochrony Środowiska -  i zawiera: 

1. Informacje o  zawartości, głównych celach projektu Planu  oraz jego powiązaniach  
z innymi dokumentami, 

2. Stan i potencjalne zmiany środowiska przyrodniczego, 
3. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym  oddziaływaniem  
4. Problemy ochrony środowiska z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
5. Zgodność celów planu w zakresie ochrony środowiska z celami ustanowionymi na 

szczeblu międzynarodowym i krajowym, 
6. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko, 
7. Zakres i sposób rozwiązania problemów środowiska przyrodniczego w wyniku 

realizacji ustaleń Planu, 
8. Propozycje zmian do rozwiązań proponowanych w projekcie Planu, 
9. Metoda opracowania prognozy, 
10. Monitoring realizacji Planu w zakresie środowiska przyrodniczego, 
11. MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko, 
12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

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 Barbary Szulczewskiej. 
ZałoŜeniem metodycznym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko była ścisła 
współpraca zespołu autorskiego Prognozy i zespołu koordynującego prace nad Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W tej sytuacji moŜliwe 
było uwzględnianie na etapie sporządzania projektu Planu 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.  



 W związku z powyŜszym prognoza oddziaływania na środowisko nie zawiera 
rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

Zakres merytoryczny Prognozy uwzględnia szczegółowe wytyczne Wojewody 
Mazowieckiego oraz zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska.  

W Prognozie uwzględniono wyniki konsultacji środowisk przyrodniczych tj. Ministra 
Środowiska, Wojewody Mazowieckiego, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody,  
Ministra Zdrowia, stowarzyszeń  i organizacji przyrodniczych. Odbywały się równieŜ robocze 
spotkania - dyskusje społeczne nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa mazowieckiego, które obywały się kolejno:   29 marca  2004r. dla subregionu 
płockiego,  30 kwietnia 2004r. dla subregionu radomskiego, 1 kwietnia dla obszaru 
aglomeracji warszawskiej, 2 kwietnia dla subregionu ciechanowskiego, 7 kwietnia dla 
subregionu ostrołęckiego, 8 kwietnia dla subregionu siedleckiego, skupiające przedstawicieli 
samorządów oraz wszystkich organów i instytucji odpowiedzialnych za poszczególne  
systemy zagospodarowania przestrzennego. 

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).  
 Wszystkie zgłoszone opinie i uwagi  w postępowaniu  w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko znajdują się w dokumentacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego. W świetle obowiązującej wówczas ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska (art. 44) nie było wymogu załączania pisemnych informacji o sposobie 
wykorzystania min: opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz wyników udziału 
społeczeństwa. 

 
 


