
Informacja 
dotycząca 

Prognozy oddziaływania na środowisko 

do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

w obszarze Przestrzeń i Transport

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Oddział Terenowy w Ciechanowie



Prognoza do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport ma na celu:

• zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi 

związanych z realizacją zapisów projektu Planu wykonawczego                     

do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku                 

w obszarze Przestrzeń i Transport;

• określenie znaczących negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty 

chronione;

• wskazanie możliwości i sposobów ograniczenia potencjalnych 

znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją 

postanowień dokumentu.

CEL PROGNOZY



Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie,        

został uzgodniony z organami właściwymi w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, tj. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym w Warszawie.



STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

W Prognozie przyjęto dwa rodzaje 

obszarów objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem na 

środowisko:

1.obszary przewidziane do realizacji 

nowych inwestycji infrastrukturalnych 

(drogi, linie kolejowe, tramwajowe, 

metro),



STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

2. obszary położone na styku:

inwestycje infrastrukturalne -

korytarze ekologiczne.

Największe utrudnienia w migracji 

zwierząt będą związane z budową         

i eksploatacją autostrady A2 oraz 

dróg ekspresowych S7, S8, S19 



Efektem odstąpienia od realizacji ustaleń Planu 

wykonawczego będzie wzrost obciążenia istniejących 

układów drogowych, koncentracja ruchu na drogach 

do niego nieprzystosowanych i pogorszenie 

dostępności komunikacyjnej ośrodków, które 

spowodują m.in.:

• wzrost zanieczyszczenia środowiska spalinami: 

powietrza, wód (spływy z nawierzchni dróg), gleb;

• zwiększony hałas oraz zanieczyszczenia 

powietrza (pyłowe, tlenki azotu, benzo(a)piren) 

skutkujące obniżeniem jakości życia mieszkańców 

Mazowsza oraz negatywnym wpływem systemu 

transportowego na ich stan zdrowia; 

• wzrost zagrożenia kolizjami i poważnymi 

awariami.

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 



• analiza rozmieszczenia 

planowanych inwestycji liniowych 

i ich specyfika wskazuje,                   

że w przypadku realizacji 

poszczególnych projektów nie da 

się całkowicie uniknąć kolizji                

z cennymi przyrodniczo 

obszarami; 

• we wszystkich analizowanych 

przedsięwzięciach konieczne jest 

stosowanie na każdym etapie 

rozwiązań ograniczających                  

i minimalizujących niekorzystany 

wpływ na środowisko 

przyrodnicze.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU



ANALIZA PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH SPORZĄDZONYCH DLA 

OBSZARÓW NATURA 2000

Przeprowadzona analiza planów zadań ochronnych (PZO), sporządzonych                  

dla obszarów Natura 2000, kolizyjnych lub położonych w odległości do 1km                  

od ujętych w Planie wykonawczym inwestycji wykazała, że wśród zidentyfikowanych 

zagrożeń, znalazły się zagrożenia związane z rozwojem komunikacji. 

Spośród 25 analizowanych PZO w 8 wymieniono zagrożenie ze strony komunikacji.



PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Ocena potencjalnego oddziaływania            

na środowisko została 

przeprowadzona w odniesieniu            

do poszczególnych typów 

inwestycji w zakresie inwestycji 

drogowych, kolejowych                          

i pozostałych. Dokonano jej 

zgodnie z zasadą „przezorności”                                

z uwzględnieniem inwestycji                    

(w ramach poszczególnych typów) 

cechującej się najszerszym 

zakresem i największą ingerencją      

w środowisko przyrodnicze.



Działania nietechniczne:

• unikanie lokalizacji zaplecza budowy na terenach wrażliwych na 

zanieczyszczenia (sąsiedztwo cieków wodnych, zbiorników wodnych,           

terenów podmokłych i źródliskowych);

• ograniczenie do niezbędnego minimum prac prowadzonych w sąsiedztwie 

obszarów chronionych;

• stosowanie zasady pierwszeństwa dla kruszyw lokalnych;

• stosowanie materiałów alternatywnych do produkcji kruszyw (zastosowanie 

kruszyw sztucznych produkowanych z żużli po hutniczych czy kruszywa 

pochodzącego z recyklingu). 

kruszywo z recyklingukruszywo żużlowe po hutnicze

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ



Działania umożliwiające minimalizację negatywnego oddziaływania na obszary cenne
przyrodniczo:

Działania techniczne - budowa:

• estakad;

• przejść i przepustów dla zwierząt;

• ogrodzeń ochronnych;

• wałów ziemnych;

• ekranów akustycznych.

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ



Rozwiązania alternatywne do rozwiązań proponowanych w Planie

wykonawczym, można wskazać odnosząc się do stopnia realizacji planowanych

inwestycji (i wynikających konsekwencji):

• wariant „zerowy”, polegający na braku realizacji jakichkolwiek inwestycji

ujętych w dokumencie;

• realizacja inwestycji w sposób częściowy, zgodnie z możliwościami

finansowymi oraz z uwzględnieniem innych czynników, w tym społecznych

i przyrodniczych;

• realizacja inwestycji w sposób całościowy i w pełnej zgodności z założonym

harmonogramem czasowym;

• przeprowadzenie analiz możliwości poprowadzenia innych wariantów

przebiegów tras (czy też zakupów taboru) związane z powstającymi nowymi

czynnikami determinowanymi przez nowe okoliczności, w tym inwestycje

o bardziej złożonych czynnikach planowania przebiegu.

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE



Projekt Planu Wykonawczego             

wraz z Prognozą oddziaływania                        

na środowisko, uchwałą Nr 549/141/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 kwietnia 2016 r. został 

przyjęty i skierowany do konsultacji 

społecznych 



Projekt Planu wykonawczego wraz z Prognozą został skierowany                     

do właściwych organów opiniujących: Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie.



KONSULTACJE SPOŁECZNE

Lp. Data wpływu Podmiot zgłaszający Treść uwagi/wniosku Sposób rozpatrzenia

1. 23.05.2016 Pow iat w ołomiński oraz 

samorządy gmin pow iatu 

w ołomińskiego

Kazimierz Rakow ski - Starosta 

Pow iatu Wołomińskiego

Uw aga dotyczy rozszerzenia nazw y inw estycji: Rozbudow a drogi 

w ojew ódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61) o zapis: „w raz z 

budow ą ścieżki row erowej w  kierunku Zalew u Zegrzyńskiego”

Wniosek nieuw zględniony, w  dostosow aniu do 

rozpatrzenia w niosku do Planu w ykonaw czego 

2. 23.05.2016 Pow iat w ołomiński oraz 

samorządy gmin pow iatu 

w ołomińskiego Kazimierz 

Rakow ski - Starosta Pow iatu 

Wołomińskiego

Uw aga dotyczy w prowadzenia zapisu mów iącego o dokończeniu 

modernizacji drogi w raz z ciągiem pieszo-row erowym od granicy 

z Warszaw ą do DW 636 w raz z budow ą now ego śladu DW 634 od 

Al. Niepodległości w Wołominie do miejscow ości Duczki

Wniosek nieuw zględniony, w  dostosow aniu do 

rozpatrzenia w niosku do Planu w ykonaw czego 

3.

23.05.2016 Pow iat w ołomiński oraz 

samorządy gmin pow iatu 

w ołomińskiego Kazimierz 

Rakow ski - Starosta Pow iatu 

Wołomińskiego

Wniosek dotyczy w prowadzenia now ej inw estycji: Budow a ścieżki 

row erowej w  ciągu DW 635 z Wołomina do Radzymina

Wniosek nieuw zględniony, w  dostosow aniu do 

rozpatrzenia w niosku do Planu w ykonaw czego 

4. 26.05.2016 Gmina Pomiechów ek

Monika Piłkow ska-Końska -

Kierow nik ds. Pozyskiw ania 

Środków  Zew nętrznych, 

Rozliczeń i Audytu

Uw aga dotyczy uzupełnienia dokumentu o proponow any zapis w  

ramach inw estycji kolejow ych: Budow a odcinka linii kolejow ej od 

stacji Modlin do Mazow ieckiego Portu Lotniczego (MPL)

Warszaw a/Modlin w raz z budow a odnogi do specjalnej strefy 

ekonomicznej oraz budow a stacji kolejow ej Mazow iecki Port 

Lotniczy (MPL) Warszaw a/Modlin

(sugerow ana zmiana w  każdym miejscu dokumentu, w  którym mow a 

jest o budow ie odcinka linii kolejow ej do MPL)

Wniosek nieuw zględniony, w  dostosow aniu do 

rozpatrzenia w niosku do Planu w ykonaw czego

5. 10.06.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środow iska w  Warszaw ie

Arkadiusz Siembida

Uw aga dotyczy umieszczenia w  dokumencie niew ypełnionej Tabeli 1 

prezentującej w ybrane charakterystyki imisyjne w ojew ództwa 

mazow ieckiego

Wniosek uw zględniony. W Tabeli 1 

przeprow adzona została ilościow a 

charakterystyka sozologiczna w  postaci danych 

pozw alających na zestaw ienie tabelaryczne. 

Uw zględniono charakterystyki imisyjne mające 

zw iązek ze źródłami pochodzenia 

transportow ego. 

6. 10.06.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środow iska w  Warszaw ie

Arkadiusz Siembida

Uw aga dotyczy umieszczenia w  dokumencie niepraw idłow ej nazw y 

granicznego obszaru Natura 2000 zlokalizow anego pomiędzy w oj. 

św iętokrzyskim a mazow ieckim - Lasy Skarżyskie PLH 260011

Wniosek uw zględniony. W Prognozie dokonano 

korekty nazw y obszaru Natura 2000 PLH260011, 

w  Rozdziale 5 (Tabela 6) oraz w  Rozdziale 7.2

Podczas trwania konsultacji społecznych projektu Planu wykonawczego wraz z Prognozą

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło ogółem 35

uwag, zgłoszonych przez 11 podmiotów. Zdecydowana większość uwag (29) odnosiła się

do projektu Planu wykonawczego.

Wśród zgłoszonych uwag, jedynie 6 odnosiło się do projektu Prognozy.



PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU WYKONAWCZEGO 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

stanowi ustawa 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 tzw. ustawa ooś (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353), która implementuje 

Dyrektywę nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.                 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Ramowy przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu 

wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku                          

w obszarze Przestrzeń i Transport (projekt Planu wykonawczego) obejmował etapy:

•uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania             

na środowisko;

•sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;

•uzyskanie wymaganych opinii oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu;

•analizę opinii i uwag o projekcie.



Dziękuję za uwagę

ciechanow@mbpr.pl


